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 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
   
  : ـ Excel. برنامج اإلكسیل هو ١
 كترونیة ( الحسابیة) التي تسمح للمستخدم بإنشاء دفتر.هو أحد برامج الجداول اإلل  
  یستخدم في إدخال البیانات والمعلومات لیتم حفظها في ملفات.و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Work bookلدفتر . ا٢
  المقصود به ملفات برنامجExcel  جراء عملیات حسابیة هو مكان إدخال البیانات ٕ  .في جداوللحفظها وا
  وكل دفتر یتكون من ثالث أوراق عملWork sheet  أو إنقاصها افتراضیًا ویمكن زیادتها. 
  واالسم االفتراضي للدفتر األولBook1  والثانيBook2. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Worksheet. ورقه العمل ٣
  تبدأ من " عمود ٢٥٦(هي صفحة تتكون من مجموعة أعمده وصفوفA : IV"  نبدأ من  صف ٦٥٥٣٦و

 وینتج من تقاطعها خالیا، ویتم إدخال مختلف أنواع البیانات بها.، )التزید والتقل  "٦٥٥٣٦:  ١"
 یكون عنوانه  ٢٦لعمود رقم هامة ا ملحوظةZ  یكون عنوانه  ٢٧والعمودAA  عنوانه  ٢٨العمودAB 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Cell. الخالیا  ٤
   هي ناتج تقاطع األعمدةColumns مع الصفوف Rows  ولكل خلیة عنوان یحدد بموقعها في العمود ،

 .B1وA1والصف مثل 

 لخلیة النشطةوا Active Cell  :. هي الخلیة المختارة التي یظهر عنوانها  في شریط الصیغة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ Excelتشغیل أو تحمیل برنامج اإلكسیل  خطوات. ٥

  

  

  

  

  

  

 Excelمقدمة اإلكسیل :  التاسعالفصل 
 

  Start على زر اضغط -١
 All programsنختار  -٢
   Microsoft office نختارثم  -٣
 Excelنختار ثم  -٤



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ؟؟همیة أو فائدة برنامج اكسیلأو فیما یستخدم أو ماهي أ ؟ Excel إكسیل. متى نستخدم برنامج ٦
  . األعمال التي تتضمن عملیات حسابیة.١
  . تنفیذ عملیات حسابیة مرات عدیدة بسهولة.٢
  . تمثیل البیانات في صورة رسم بیاني.٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نات الشاشة االفتتاحیة للبرنامج : ـ. مكو ٧

  .Title barالنافذة  نوانشریط ع .١
  .  Menu barشریط القوائم    .٢
  . Standard Toolbar القیاسي  شریط األدوات .٣
  . Formatting Toolbar التنسیقأدوات شریط  .٤
  . Formula barشریط الصیغة   .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كیف یمكن االنتقال من ورقة عمل ألخرى ؟       : ـ التجول داخل الدفتر  یةفكی. ٨
 .توجد أسفل نافذة البرنامج أزرار تحكم یمكن من خاللها التحرك واالنتقال من ورقة ألخرى  
  
  

    
  النتقال من خلیة ألخرى ؟كیف یمكن ا      : ـتحریك مؤشر الخلیة  یة. كیف٩

  . تحریك مؤشر الخلیة باستخدام الفأرة بالضغط بزر الفأرة األیسر مرة واحدة على الخلیة.١
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . تحریك مؤشر الخلیة باستخدام لوحة المفاتیح :٢

    اضغط مفتاح سهم ألسفل مرة واحدة    خلیة ألسفل
    اضغط مفتاح سهم ألعلى مرة واحدة  خلیة ألعلى
    اضغط مفتاح سهم یمین مرة واحدة  خلیة یمین
    اضغط مفتاح سهم یسار مرة واحدة  خلیة یسار

 ) Page Downاضغط مفتاح                 (   شاشة ألسفل
 

  ) Page Up(       اضغط مفتاح               شاشة ألعلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . التحرك ألول خلیة في الصف الحالي : ـ  ١٠
  .  ) ( Homeنضغط على مفتاح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ  A1االنتقال إلى الخلیة أو التحرك ألول خلیة بورقة العمل  .١١

   .  Ctrl + Homeنضغط على مفتاح   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لخالیا متباعدة بلوحة المفاتیح : ـ . االنتقال١٢
    +            Ctrlاضغط مفتاحي   ألخر خلیة بالعمود الحالي
    +            Ctrlاضغط مفتاحي    ألول خلیة بالعمود الحالي
    +            Ctrlاضغط مفتاحي    ألخر خلیة بالصف الحالي
    +            Ctrlاضغط مفتاحي    ألول خلیة بالصف الحالي
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

 ؟ Formula barما هو شریط الصیغة  .١٣
  =٢+٢مثل       = عالمة یساويوتبدأ بـ الحسابیة العملیة لإدخاهو الذي عن طریقه یتم 

  
   
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟ Cell الخلیةحتوى ا قد ت. على م١٤

 .Date and Timesالتاریخ / الوقت : . ٣  .Numbersاألرقام : . ٢  .Textنصوص : . ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ إكسیلة للوقت المستخدم في برنامج ساسیاأل شكالاأل. ١٥
  یتبعها  فةمساثم تترك  ساعة ١٢معتمد على نظام AM صباحًا  أوPM اً مساء 
  ساعة. ٢٤معتمد على نظام  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Excelإدخال البیانات في برنامج خطوات . ١٦
  .Enter. نضغط على مفتاح ٢    البیانات فیها. إدخال. تحدید الخلیة المراد ١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . طرق التعدیل في محتوى أي خلیة بعد إدخال البیانات : ـ١٧

  أوًال : التعدیل في الخلیة : ـ
  من لوحة المفاتیح. F2فوق الخلیة، أو الضغط على مفتاح  D-Clickمرتین  األیسرالضغط بزر الفأرة  .١
 لتعدیل فیها .االنتقال بمؤشر الكتابة على للخلیة المراد ا .٢
 للتراجع أو رفض التعدیل.     Escلقبول التعدیل أو مفتاح  Enterالضغط على مفتاح  .٣

  التعدیل من شریط الصیغة .ثانیًا : 
 . من شریط الصیغة یتم التعدیل أو الكتابة.٢  تحدید الخلیة المراد ادخال أو تعدیل البیانات فیها. .١

  
  
  
  
 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألول مرة (الحفظ ألول مرة مهم جدا یظهر مربع حواري له) : ـWorksheet. كیفیة حفظ ورقة العمل ١٨

 شریط الصیغة
الخلیة تقاطع الصف 

 مع العمود
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  *****من شریط القوائم الطریقة األولى: ***** 
   Save Asأو  Save(ملف) ونختار أمر  File.من قائمة ١

  .من لوحة المفاتیح   Ctrl + Sأو مفتاحي 
  .واسم الملفنحدد منه مكان الحفظ  Save Asر مربع باسم . یظه٢
- Save In . تحدید مكان حفظ الملف :  
- File Name .اسم الملف :  
  للتراجع أو إلغاء الحفظ . Cancelإلتمام الحفظ أو  Save. نضغط على زر ٣
  
  
  
  
  
٨  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ******* الطریقة  الثانیة : ***

  من شریط األدوات القیاسي .  Save زر الضغط على. ١
  نحدد منه مكان الحفظ واسم الملف. Save As. یظهر مربع باسم ٢
- Save In . تحدید مكان حفظ الملف :    - File Name .اسم الملف :  
  للتراجع أو إلغاء الحفظ . Cancelإلتمام الحفظ أو  Save. نضغط على زر ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . كیفیة حفظ التعدیالت على الملف ( إضافة التعدیالت على ملف سابق حفظه ) الحفظ للمرة الثانیة :ـ١٩

  ***** الطریقة األولى: من شریط القوائم *****
ظهر مربع وال ی من لوحة المفاتیح   Ctrl + Sفقط أو مفتاحي  Save(ملف) ونختار أمر  Fileمن قائمة 

 حواري في الحفظ للمرة الثانیة ..
  ***** الطریقة األولى: من شریط األدوات القیاسي  *****

  من شریط األدوات القیاسي .  Saveالضغط على زر 
  فقط : ـ(الدفتر) . كیفیة إغالق ملف إكسیل ٢٠
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

: من قائمة ملف أ   .Closeنختار  Fileوًال

: الضغط على زر    موجود في ال Close  Xثانیًا

  . Menu Barشریط القوائم 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Excel. كیفیة إغالق برنامج أو إنهاء برنامج ٢١

: من قائمة    .  Exitنختار   Fileأوُال

: من شریط عنوان النافذة نضغط على زر    ثانیًا

   . Close اإلغالق

  
  
  
  
  
  

   من لوحة المفاتیح . Alt + F4ضغط على مفتاحي بال ثالثًا :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غالق إكسیلا الفرق بین إغالق ملف . م٢٢ ٕ   ) Exitو  Close( ؟ إكسیلبرنامج  وا

١ .Close  :مفتوح. إكسیلعلى برنامج  إبقاءفقط معا أو الدفتر  إكسیلملف  إغالق  

٢ .Exit : وللبرنامج معًا . فللمل اإلغالقیتم به و  إكسیلبرنامج إنهاء  أو إغالق  
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  
  .A1 : C2مثل اثنین أو أكثر  عددها ةأو غیر متجاور  متجاورةمجموعة من الخالیا :  الخالیا أو مدى مجال. ١

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ   ــ

  .في ورقة العملأو النشطة مستطیل بحجم الخلیة یدل على الخلیة الحالیة  عبارة عن: مؤشر الخلیة. ٢
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ   ــ

  ) خلیة واحدة  إلىأو االنتقال ( تحدید خلیة واحدة :  تحریك مؤشر الخلیة. ٣
  .الخلیة ثم نضغط موافق من لوحة المفاتیح ثم نكتب اسم     F5 نضغط على الطریقة األولى: -
  .بمؤشر الفأرة Clickنضغط على الخلیة مرة واحدة  الطریقة الثانیة: -
  رك بأسهم لوحة المفاتیح.الطریقة الثالثة: التح -

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

        :متجاورةخالیا ل مجانطاق أو مدى أو تحدید . ٤
  اسطة الفأرة ....بو   : األولىالطریقة  -

 .ونستمر في الضغط على أول خلیة من المدى الیسار الفأرةنضغط بزر . ١
  نطاق الخالیا. نهایة إلىنتحرك . ٢
  .أو النطاق أو المدى ر فیتم تحدید المجالیساأل الفأرةزر  كر تن. ٣

  بواسطة لوحة المفاتیح ....  الطریقة الثانیة : -
  تحدید الخلیة األولى في  النطاق. .١
  .المفاتیح من لوحة        Shift مفتاح نضغط على . ٢
 . Shift مفتاح كر تثم ننتحرك لتحدید المدى باستخدام األسهم من لوحة المفاتیح . ٣

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

  تجاورة : ـل أو مدى أو نطاق الخالیا الغیر ممجا . تحدید ٥
  .األول یةلخنحدد ال. ١
  مع االستمرار في الضغط . من لوحة المفاتیح     Ctrl نضغط على زر. ٢
  . ثم نحدد الخلیة الثانیة والثالث وهكذا .٣

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

    .المطلوب صفضغط على رقم النأو سطر:   Row كاملبال صفتحدید . ٦
  .Shift + Spacebar "المسطرة" ىو من لوحة المفاتیح نضغط علأ

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

  .األول حدد الصف األول بالضغط على رقم الصفن. ١  : ةمتجاور  وفصف تحدید .٧
  .باستمرار ثم الضغط على آخر صف Shift. نضغط على مفتاح ٢

  
   

  

 ) خلیة - عمود –صف  -الفصل العاشر : التعامل مع ( ورقة عمل 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  .األول. نحدد الصف األول بالضغط على رقم الصف ١  :ةعدمتبا وفصف تحدید .٨
  .وفصفباقي الباستمرار ثم الضغط على  Ctrl. نضغط على مفتاح ٢

ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـ

   .العمود المطلوب ضغط على اسم: نColumn كامل عمودتحدید . ٩
 Ctrl + Spacebar.  "المسطرة" أو من لوحة المفاتیح نضغط على

ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   ــ

  .األول العمود اسم. نحدد الصف األول بالضغط على ١  مدة متجاورة:أع . تحدید١٠
  .عمودباستمرار ثم الضغط على آخر  Shift. نضغط على مفتاح ٢

ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ   ـ

  .األولالعمود  اسم. نحدد العمود األول بالضغط على ١  . تحدید أعمدة متباعدة:١١
  باستمرار ثم الضغط على باقي األعمدة. Ctrl. نضغط على مفتاح ٢

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

  . تحدید ورقة عمل بالكامل :١٢
   .Ctrl + Aلطریقة األولى: نضغط على مفتاحي ا

   بالفأرة على الخلیة الفارغة التي تقع بین أول صف وأول عمود.الطریقة الثانیة: نضغط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ:   Row جدید صف  ضافةإخطوات  .١٣
  .المراد اإلضافة قبله نقف على الصف .١الطریقة األولى: -

  .Rowsنختار   Insertمن قائمه . ٢  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

    الطریقة الثانیة: -
   نقف على الصف المراد اإلضافة قبله.. ١
  . …Insert. نضغط بالزر األیمن ونختار أمر ٢
  .OKثم  Entire row. یظهر مربع نختار منه ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ Column. خطوات إضافة عمود جدید ١٤
  . نقف على الصف المراد اإلضافة قبله.١الطریقة األولى: -

  .Columnsنختار   Insert. من قائمه ٢  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

    الطریقة الثانیة: -
   . نقف على الصف المراد اإلضافة قبله.١
  . …Insertنضغط بالزر األیمن ونختار أمر  .٢
  .OKثم Entire Column . یظهر مربع نختار منه٣
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

   : ـإلى الیسار إدراج خلیة . ١٥
  ـ الطریقة األولى : -
  .اإلضافة على یسارها . نقف على الخلیة المراد ١
    . Cellsنختار      Insertثم من قائمه . ٢
   . shift cells rightنختار یظهر مربع . ٣
  

  ـالطریقة الثانیة: 
  . نقف على الخلیة المراد اإلضافة على یسارها .١
  .  Insertونختار األیمن. نضغط بالزر ٢
   . shift cells right. یظهر مربع نختار ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ـخلیة ألعلى  إضافة .١٦

  طریقة األولى : ـال -

   .أعالها. نقف على الخلیة المراد اإلضافة ١

    . Cellsنختار      Insert. ثم من قائمه ٢

   . shift cells down. یظهر مربع نختار ٣
 

  الطریقة الثانیة: ـ

  .أعالهااإلضافة . نقف على الخلیة المراد ١

  . Insert. نضغط بالزر األیمن ونختار٢

   .shift cells down . یظهر مربع نختار٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ ) Sheet Workعمل جدیدة ( ةورق ةإضاف.١٧

  الطریقة األولى : ـ -

  Insertمن قائمة  .١

 Work sheetاختر  .٢

 Sheet 4 ظهر ورقة عمل جدید باسمت .٣

 ورقه عمل الجدیدة
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  الطریقة األولى : ـ -

   ة قبلها.ورقة جدید إضافةقف على ورقة العمل المراد ن. ١

  . Insertونختار  األیمن. نضغط بالزر ٢

  .Worksheet. یظهر مربع نختار منه ٣

  .OK. نضغط على ٤

  . تظهر ورقة عمل جدیدة ٥

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ـحذف صف أو عمود . ١٨

  الطریقة األولى : -

 نقف على اسم  العمود أو رقم الصف .. ١

  .Editثم نختار قائمة . ٢

 . Deleteثم اختار . ٣

   الطریقة الثانیة : -
  . نحدد العمود أو الصف .١
  .Delete. نضغط بالزر األیمن ونختار أمر ٢
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :   Custom List. القوائم المخصصة ١٩

    سل المعروفة مثلمجموعة من السالإعداد تتیح  Excelهي أحد ممیزات برنامج 

  ، وغیرها ) األرقامترتیب  –السنة فصول  –السنة  أشهر – األسبوع أیام( 

عنـد كتابـة أول عنصــر مـن السلســلة المعرفـة فـي أحــد الخالیـا وســحب مقـبض التعبئــة 

  إكمال باقي عناصر السلسلة. یتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :   Custom List. إنشاء قائمة مخصصة ٢٠

   مثال أشهر السنة الهجریة ...

  .Optionsونختار منها  Toolsفتح قائمة . ١

  .Custom List. نختار التبویب ٢

نكتـب عناصـر   List entriesالخانـة  . نكتـب فـي٣

  القائمة المخصصة.

  إلضافة القائمة. Add. نضغط على ٤

  .ok. ثم نضغط ٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :) Auto Fill(أو   Fill Series التعبئة التلقائیة. ٢١
  الخلیة المراد بدء التعبئة فیها. . تحدید١
  صة.(محرم). نكتب أول كلمة في القائمة المخص٢
  التعبئة باستمرار. . نضغط على مقبض٣
 ء في ملئ الخالیا الفارغةد. سحب المقبض في أي اتجاه للب٤
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  
  : ـ Worksheetورقة العمل یة سمت إعادة. ١

  . Menu barمن خالل شریط القوائم الطریقة األولى:  -

   .Renameثم نختار  Sheetنختار  Formatمن قائمة . ١

  . یتم كتابة االسم الجدید لورقة العمل.٢

  

  طریقة الثانیة: من خالل القائمة المختصرة.ال -

  النافذة. أسفل. نقف على ورقة العمل ١

   .Renameونختار  األیمن. نضغط بالزر ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهار ورقة ا٢ ٕ   لعمل : ـ . إخفاء وا

  من خالل شریط القوائم: -

  .Sheetنختار  Formatمن قائمة . ١

  .Hideنختار  لإلخفاء. ٢

  .Unhideنختار  لإلظهار. ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ود)عرض العم إنقاص(زیادة أو  : ـ Column مودعرض العأو اتساع یر تغی. ٣

 :   شریط القوائم.باستخدام أوًال

  تحدید العمود المراد تغییر عرضه. .١

 . Widthثم نختار  Columnنختار  Formatمن قائمة  .٢

  عرض العمود.زیادة أو انقاص یظهر مربع نكتب فیه القیمة المناسبة ل .٣

 ) خلیة -عمود –صف  -عملال( ورقة  تنسیقعشر: الحادي الفصل 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

 :    ستخدام القائمة المختصرة.باثانیًا

  ر عرضه.تحدید العمود المراد تغیی .١

 Column Widthاألیمن ونختار  فأرةثم انقر زر ال. ٢

  . یظهر مربع نكتب فیه القیمة المناسبة ٣

  عرض العمود.زیادة أو انقاص ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )ارتفاع الصف: ـ (زیادة أو إنقاص row. تغییر ارتفاع الصف ٤

: باستخدام شریط القوائم. -   أوًال

  .ارتفاعهالمراد تغییر  صفتحدید ال. ١

 . Heightثم نختار  rowنختار  Formatمن قائمة . ٢

  .ارتفاع الصف إنقاصزیادة أو یظهر مربع نكتب فیه القیمة المناسبة ل. ٣
  

: باستخدام القائمة المختصرة. -    ثانیًا

  .ارتفاعهالمراد تغییر  الصفتحدید  .٢

 Row Height. ثم انقر زر الفأرة األیمن ونختار ٢

  .رتفاع الصف. یظهر مربع نكتب فیه القیمة المناسبة ال ٣

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ  Columns ةدعماألإخفاء . ٥

  بواسطة شریط القوائم : -

  .دأو أكثر من عمو . تحدید العمود ١

   Column نختار  Format. من قائمة ٢
  .Hide ثم نختار
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :القائمة المختصرة بواسطة  -

  العمود المراد عمل إخفاء له. حدد. ١

 . Hideاألیمن ونختار  الفأرةثم انقر زر . ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إخفائهاعمود أو عدة أعمدة سابق  إظهار. ٦

  بواسطة شریط القوائم : -

  الذي تم إخفائه. ودنحدد العمود الذي قبل وبعد العم .١

  .Unhideثم نختار  Columnنختار   Format. من قائمة ٢
  

  : القائمة المختصرة  بواسطة  –

 .نحدد العمود الذي قبل وبعد العمود الذي تم إخفائه. ١

  . Unhideاألیمن ونختار  الفأرةثم انقر زر . ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أو عدة صفوف : ـء صف یمكن إخفا. كیف ٧

  بواسطة شریط القوائم : -

  تحدید العمود أو أكثر من عمود.. ١

   .Hideثم نختار  rowنختار   Format. من قائمة ٢

  

  بواسطة القائمة المختصرة : -

 المراد عمل إخفاء له.  الصف. حدد ١

 . Hideر . ثم انقر زر الفأرة األیمن ونختا٢
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  إظهار عمود أو عدة أعمدة سابق إخفائها : ـ. ٨

   بواسطة شریط القوائم : -

  . نحدد الصف الذي قبل وبعد الصف الذي تم إخفائه.١

  .Unhideثم نختار  rowنختار   Format. من قائمة ٢

  

  بواسطة  القائمة المختصرة :  –

 . نحدد الصف الذي قبل وبعد الصف الذي تم إخفائه.١

  . Unhideثم انقر زر الفأرة األیمن ونختار . ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دمج وتوسیط الخالیا : ـ٩

 ریط األدوات بتحدید الخالیا المراد دمجها واختیار الزر الطریقة األولى: من خالل ش -

  الطریقة الثانیة:  -

  .حدد الخالیا المراد عمل دمج لها. ١

  .) Format cellsختر أمر ( للفأرة ون األیمن. نضغط بالزر ٢

  . Alignment. یظهر مربع نختر منه ٣

  . Merge cellsبجوار أمر   . نضغط عالمة ٤

 لیتم دمج الخالیا .  ok . ثم نضغط ٥

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :النمط )  –الحجم  –اللون  –یر تنسیق الخط ( الخط یتغ. ١٠

  خلها .ابد لنصلحدد الخالیا المراد عمل تنسیق . ١

  من القائمة المختصرة. Format cellsاختر أمر . ٢

 ویحتوي على األتي :  Fontالتبویب اختر . ٣

 . Font)         شكلهاسم الخط ( .١

  .  Font styleنمط الخط             .٢

 . Sizeحجم الخط                   .٣

 . Colorلون الخط                  .٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  : ( أي عمل إطار لها)  للخالیا عمل حدود. ١١

  .دد الخالیا المراد عمل إطار لها . ح١

  صرة.) من القائمة المختFormat cellsاختر أمر ( . ٢

  . Borderالتبویب اختر . ٣
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ) :(نقش الخلیة الخلیةعمل لون لخلفیة  .١٢

  "نقش لها" حدد الخالیا المراد عمل خلفیة لها. ١

 ) من القائمة المختصرة.Format cellsاختر أمر ( . ٢

  .  Patternsالتبویب اختر . ٣

  . Ok. أختر اللون المناسب ثم ٤

  . یتغیر لون خلفیة الخالیا .٥

 ناسباختر اللون الم



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ١٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  . تغییر شكل الوقت :١٣

  تنسیق الوقت بها.. حدد الخالیا المراد ١

  ) من القائمة المختصرة.Format cells. اختر أمر ( ٢

  .Dateثم نختار  Numbers. اختر التبویب ٣

 .Type.اختر شكل الوقت المناسب من ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 : ـ  Formulaلصیغة ا .١
  .تساعدك على حساب نتائج البیانات المخزنة بورقة العمل هي عبارة عن معادلة 

  

ضافة. فوائد استخدام الصیغة : ـ تساعد  على ٢ ٕ   .معلومات لورقة العمل تعدیل وا
  

  دخال الصیغة ؟عند إلذي یجب أن نراعیه . ما ا٣
  ( = )  عالمة یساويیجب أن تبدأ الصیغة ب -١
 . ) ÷،  -، + ،  ×یمكن استخدام المعامالت الحسابیة اآلتیة  (  -٢

  

 : ـلویة تنفیذ العملیات الحسابیة أو . ٤
 .ا بداخل األقواس )( حل م فك األقواس .١
 ثم األس. .٢
 .تنفیذ العملیة الحسابیة یبدأ من الیسار إلى الیمین .٣
 .نفذ عملیات الضرب أو القسمة أیهما  أوالً  .٤
 .أوالً  أیهمانفذ عملیات الجمع أو الطرح  .٥

   
  ترغب في تنفیذها أوًال بین قوسین.ضع العملیة التي ر األولویة نلتغیی ؟تغییر هذه األولویات . كیف یمكن ٥
   
ظهار الناتج في الخلیة   B5و  A5بجمع ما بداخل . كیف نقوم بحساب ٦ ٕ  ؟  C5وا
 A5+B5 =     ثم أدخل الصیغة   C5نشط الخلیة  .١
   C5بالخلیة لتحصل على ناتج الصیغة  Enterاضغط على مفتاح اإلدخال .٢
  

  

  . ماذا یحدث عند كتابة أو إدخال الصیغة بشكل خطأ ؟٧
  ) أي خطأ بالصیغة.ERROR IN FORMULAتظهر الرسالة التالیة (

 الصیغ والمعادالتعشر: الثاني الفصل 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  البسیطة أو المعقدة بسهولة وسرعة.لدوال لتنفیذ العملیات تستخدم ا ـ: functionالدوال الحسابیة . ٨
  

  : ـ Excelأشهر الدوال الحسابیة المستخدمة في برنامج . ٩
    .Minأصغر قیمة . ٣        .Maxأكبر قیمة . ٢        .Sumالجمع . ١
  .COUNT A. عد الخالیا الغیر فارغة ٥  .Averageالمتوسط الحسابي . ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ـ طریقة كتابة الدوال الحسابیة اآلتیة. ٩
١ . ٍ  : Sumدالة الجمع 
  )      sum  =الخالیا    نطاقحدد    ( 
  
  : Max دالة أكبر قیمة. ٢

  )  max   =الخالیا    نطاق(  حدد 
  

  : Min. دالة أصغر قیمة ٣
= Min (حدد نطاق الخالیا) 

 
  : Average دالة المتوسط الحسابي. ٤
  ) average  =الخالیا   نطاقحدد  (
  
  : COUNTA. دالة عد الخالیا الغیر فارغة ٥

= Counta (حدد النطاق) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هناك طریقتان : . كیف یمكن نسخ صیغة ؟١٠
  . Pasteواللصق  Copy. من خالل أمر النسخ ١
  . Auto Fillتلقائیة تعبئة عمل . من خالل ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كن عمل تعبئة تلقائیة لصیغة ؟. كیف یم١١
  ننشط الخلیة التي بها الصیغة .. ١
  . نضع مؤشر الفأرة على الركن األیمن للخلیة لیتغیر شكل المؤشر إلى  +  .٢
  . نضغط باستمرار ثم نتحرك ألسفل للیتم نسخ الصیغة .٣

  
  
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  : ـChartلرسم البیاني ا. ١
  . اني للبیانات في ورقة العمل ، بحیث تعطى تحلیًال مرئیًا للمعلوماتبیالو تمثیل ه

  ـــــــــــــــــــــــ
  : Chart Wizard. معالج الرسم البیاني ٢

  .(أربع مربعات حورایة)یساعد على إنشاء الرسم البیاني من خالل عدة خطوات
  ـــــــــــــــــــــــ

  : ـ اإلكسیلأنواع الرسم البیاني التي یقدمها برنامج . ٣
  -الرسم البیاني : نیقدم نوعین م 
 . 3D ثالثي األبعاد. ٢            .2Dنائي األبعاد  ث. ١

  ـــــــــــــــــــــــ
  ؟كن إنشاء الرسم البیاني یم. أین ٤

  .على ورقة عمل مستقلة أو في ورقة العمل الرئیسیة یمكن إنشاءه 
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ماذا یحدث عند التعدیل في بیانات الجدول المرتبطة بالرسم البیاني ؟٥
  . ي الرسم البیانيیتم التغییر تلقائیًا ف

  ـــــــــــــــــــــــ
: هو أداة مساعدة یقدمها برنامج اكسیل لتسهیل عملیة انشاء الرسم Chart Wizard . معالج الرسم البیاني٦

 . )مربعات حواریة أربعالبیاني بواسطة أربع خطوات (
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  باستخدام معالج الرسم البیاني :خطوات إنشاء رسم بیاني  .٧

  المراد عمل حدد المدى أو النطاق   .١

            )  A2- D4من ( رسم بیاني له 

                                   

   . Chartاختر منها      Insertمن قائمة  .٢

  أو من شریط األدوات نختار

  . Chart Wizardرمز 

 الرسم البیانيعشر: الثالث الفصل 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  : األولیظهر المربع . ٣

  .شكل الرسم البیانينوع و نحدد منه 

    . Nextعلى  ضغطون

     
 
  
  

    
 
  الثاني:مربع ال. یظهر ٤

  للتأكد من صحة الخالیا المراد تمثیلها.
   . Nextضغط على زر نو 
 
  
  
  
  
  .. نحدد منه الثالث: مربع الظهر ی.٥
  . Chart title. عنوان الرسم البیاني ١
  . X. المحور األفقي ٢
   .  Y. المحور الرسي  ٣

  . Nextونضغط على الزر 
  
  
  
  
   :نحدد منهالرابع مربع ال. یظهر ٦
  ورقة العمل .. وضع الرسم البیاني داخل ١
  ورقة عمل جدیدة .. وضع الرسم البیاني في ٢
 

  لیظهر الرسم البیاني. Finishضغط على نثم 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :ـ Chart. التعدیل في الرسم البیاني ٨
هناك طریقتان للتعدیل في الرسم البیاني بعد 

  إنشائه :ـ
  من شریط األدوات األولى: الطریقة  -
  . نحدد الرسم البیاني .١
  .Chart Type . نختار أداة ٢
  
   .. الثانیة: من شریط القوائم الطریقة -
  . نحدد الرسم البیاني.١
  .Chartباسم . نظهر قائمة جدیدة ٢
  .Chart Type. نختار منها  ٣
  Backأو  Nextبدون زر  األولحواري البعد ذلك یظهر المربع . ٤

  . Finishأو 

  
  .OK. یتم إجراء التعدیالت ونضغط ٥

  ــــــــــــــــــــــــــ
بمعالج الرسم  ةالخاص األربعةن الوصول الى أي مربع من المربعات . كیف یمك٩

  ؟Chart Typeالبیاني 
  یجب أوًال تحدید الرسم البیاني المراد تعدیله. -
  .Chart Typeونختار  Chart. إلظهار المربع األول من قائمة ١
  .Source Dateونختار  Chart. إلظهار المربع الثاني من قائمة ٢
  .Chart Optionsونختار  Chartمربع الثالث من قائمة . إلظهار ال٣
  .Locationونختار  Chart. إلظهار المربع الرابع من قائمة ٤
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  
  
  
  ؟ Page Setupإعداد الصفحة  كیفیة عمل.١

   .File. فتح قائمة ١

  . Page Setupنختار منها . ٢

  : Pageمن التبویب . ٣

  ه الصفحة.... تغییر اتجا Orientation: أوالً 

  عمودیة.:  Portraitأ. 

  : أفقیة.Landscapeب. 

 :   ... تحدید حجم الصفحة المراد  Scaleثانیًا

  طباعتها في صورة نسبة مئویة.
  

  : Margins. من التبویب ٤

 : تحدید الهوامش األربعة.أوالً 

      : أعلى.Topأ.

  : أسفل.Bottomب. 

    :یمین Rightج.

  : یسار. Leftد.

  الصفحة : رأسHeaderهـ.

  : زیل الصفحة.Footerو. 
  

 Excelالطباعة في برنامج عشر: الرابع الفصل 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

 :   : توسیط البیانات المراد طباعتها.Center on Pageثانیًا

  : Header/Footerمن التبویب . ٥

 :    Custom Headerأوًال

  رأس للصفحة مخصص. إعداد

 :    Custom Footerثانیًا

  زیل للصفحة مخصص إعداد

 :   Print Previewثالثًا

  باعة.معاینة لورقة العمل قبل الط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . كیف یمكن معاینة الصفحة قبل الطباعة ؟٢

 . File قائمة  افتح -١

 . Print Previewأختر أمر  -٢

 یظهر  مربع معاینة قبل الطباعة . -٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ Print previewعاینة قبل الطباعة . ما هي مكونات مربع م٣
  
  
  
  
  
  
  

  : عرض الصفحة التالیة . Next. زر ١
  : عرض الصفحة السابقة . Previous. زر ٢
  : تكبیر أو تصغیر عرض الصفحة . Zoom. زر ٣
  : لطباعة الصفحة .  Print. زر ٤
  : إلعداد الصفحة . Setup. زر ٥
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  : لتغییر الهوامش . Margins. زر ٦
  : إلغالق شاشة معاینة قبل الطباعة . Close. زر ٧
  . كیف یمكن طباعة مستند ؟٤

 . Fileافتح قائمة  -١
 .  Printأمر ختر منها ا -٢
 یظهر مربع نحدد منه عدد النسخ وعدد الصفحات المراد طباعتها  -٣

  .  OKنضغط على أمر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ما هي محتویات مربع الطباعة ؟ كیف یمكن طباعة أكثر من نسخة ؟٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : نحدد منه اسم الطابعة المراد الطباعة علیها . Printerالمربع  .١

 -: نحدد منه اآلتي :  Print rangeالمربع  .٢

      All  . طباعة كل الصفحات : 

 Pages . طباعة صفحات محددة : 

 : نحدد منه طباعة جزء من المستند . Print Whatالمربع  .٣

  : نحدد منه عدد النسخ . Copiesالمربع  .٤
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  تمارین على الفصل األول
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (            هو أحد برامج معالجة النصوص. Excel. برنامج ١
  )  (            هو أحد برامج الجداول الحسابیة. Excel. برنامج ٢
  )  (              من ثالثة أوراق افتراضیة. Excel. یتكون دفتر ٣
  )  (              .Book1هو  Excel. االسم االفتراضي لدفتر ٤
  )  (          لتمثیل البیانات في صورة رسم بیاني.  Excel. نستخدم برنامج ٥
  )  (            . WorkBook. شریط الصیغة هو أحد مكونات الدفتر ٦
  )  (            . ٢٥٦وتنتهي عند  ١. عناوین األعمدة أرقام تبدأ من ٧
  )  (            عمود.  ٢٥٦هو  Excel. عدد األعمدة في برنامج ٨
  )  (                .AB. العمود السابع والعشرون عنوانه ٩

  )  (          .IVوتنتهي عند  A. عناوین الصفوف حروف أبجدیة بدایتها ١٠
  )  (          . Page Upلخلیة شاشة ألسفل نضغط . لتحریك مؤشر ا١١
  )  (        .Ctrl + Home. لتحریك مؤشر الخلیة ألول خلیة بورقة العمل نضغط ١٢
  )  (            . یمكن تعدیل محتوى الخلیة من خالل شریط الصیغة.١٣
  )  (            . Editمن قائمة  Exitنختار  Excel. إلغالق ملف ١٤
  )  (          . Editمن قائمة  Exitنختار  Excel. إلغالق برنامج ١٥

  ــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا : ـ

  .......................... . Excel. برنامج ١
  . یحتوي كل دفتر افتراضیًا على ................. أوراق عمل.٢
  ................. و ................. . Excel . من مكونات الشاشة االفتتاحیة لبرنامج٣
  . االسم االفتراضي للدفتر األول هو ................. .٤
  . عدد األعمدة بورقة العمل ................. عمود.٥
  . عدد الصفوف بورقة العمل ................. صف.٦
  . الخلیة هي ................. .٧
  ............... .. الخلیة النشطة هي ..٨
  . لتحریك مؤشر الخلیة ألول خلیة بالصف الحالي نضغط ................. .٩

  . لتحریك مؤشر الخلیة ألول خلیة بالعمود الحالي نضغط ................. .١٠
  نختار ................. من قائمة ................. . Excel. إلغالق برنامج ١١
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  الصحیحة فیما یلي: ـ اإلجابةختر السؤال الثالث: أ
  :Fileالحالي نختار من قائمة  Excel. إلغالق ملف ١

 )Exit – Copy – Close – Open (  
  . تحتوي ورقة العمل على:٢

  صفًا ) ٦٥٥٣٦ –صفًا  ٣٠٢٠٠٠٠ –صفًا  ٣٠٢٥٦ –صفًا  ٢٥٦( 
  . لتنشیط ورقة عمل:٣
  على شریط العنوان. Clickنضغط  -
  .Sheetى تبویب عل Clickنضغط  -
  نضغط على مفتاح السهم األیمن. -
  .اإلكسیلونسحب على شریط التمریر أسفل شاشة  Clickنضغط  -
  ینتمي إلى: Excel. برنامج ٤

  قواعد البیانات ) –لغات البرمجة  –الناشر المكتبي  –( الجداول الحسابیة 
  .Excel. من مكونات الشاشة االفتتاحیة برنامج ٥

  جمیع ما سبق ) –شریط العنوان  –شریط القوائم  – ( شریط الصیغة
  . عدد الخالیا بورقة العمل:٦

  الشئ مما سبق ) -  ٦٥٥٣٦×  ٢٥٦ – ٦٦٥٣٢×  ٢٥٦ – ٢٥٦×  ٥٦٠(
  . یظهر به اسم وقیمة الخلیة النشطة:٧

  شریط الصیغة ) –شریط المسار  –شریط العنوان  –(شریط المعلومات 
  لعمل بالدفتر هو :. العدد االفتراضي ألوراق ا٨

 )٦ – ٥ – ٤ – ٣ (  
  . عناوین األعمدة عبارة عن:٩

  ) A  :IVحروف من  – ٦٥٥٣٦:  ١أرقاما من  – A  :Zحروف من  – ٢٥٦: ١( أرقام من 
  . المحاذاة االفتراضیة لألرقام بالخلیة تكون:١٠

  الشئ مما سبق ) –یمین  –وسط  –( یسار 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٢٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  تمارین على الفصل الثاني
  ول: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا : ـالسؤال األ 

  . عند إضافة عمود واحد فإن حجم ورقة العمل یصبح .................. عمود .................. صف.١
  . .................. مثال للقوائم المخصصة.٢
.................. ونستمر بالضغط مع . لتحدید أعمدة متجاورة نضغط بالفأرة عنوان العمود األول ثم نضغط مفتاح ٣

  ضغط عنوان آخر عمود بالفأرة.
  . لتحدید الصف الحالي نضغط .................. .٤
  . لتحدید خالیا متفرقة البد من استخدام مفتاح .................. أثناء ضغط الخالیا.٥
  .. .. إللغاء التحدید نضغط .................. أو ................٦
  . إلدراج صف نختار أمر .................. من قائمة  .................. .٧
  .................. من القائمة المختصرة. . إلدراج عمود نختار أمر٨
  . لحذف عمود قمنا بتحدیده نختار أمر .................. من قائمة.................. .٩

  ر أمر .................. من القائمة المختصرة.. لحذف صف قمنا بتحدیده نختا١٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السؤال الثاني: أختر االجابة الصحیحة فیما یلي : ـ
  . لتحدید الصف أو العمود الحالي:١
  نكتب الحرف الدال على العمود أو رقم الصف. -
  على العمود أو رقم الصف. ثم نكتب الحرف الدال Ctrlنستمر في الضغط على مفتاح  -
  على عنوان الصف أو العمود. Clickنضغط  -
  نكتب الحرف الدال على العمود أو رقم الصف في مربع االسم بشریط الصیغة. -
  . لتنشیط ورقة عمل :٢
  على شریط الصیغة. Clickنضغط  -
  .Sheetعلى تبویب  Clickنضغط  -
  نضغط على مفتاح السهم األیمن. -
  ونسحب على شریط التمریر في أسفل شاشة االكسیل. Clickنضغط  -
  أعمدة لورقة العمل یصبح عدد األعمدة بورقة العمل: ٤. عند إدراج ٣
- ٢٥٦.  
- ٢٥٢.  
- ٢٦٠.  
  الشئ مما سبق. -
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  صفوف بورقة العمل یصبح عدد الصفوف بورقة العمل:١٠. عند إدراج ٤
- ٦٥٥٤٠.  
- ٦٥٥٣٦.  
- ٦٥٥٤٦.  
- ٦٥٥٥٠.  
  ألسبوع مثال لـ .................. لبرنامج االكسیل:. أیام ا٥
  ملف محفوظ. -
  قائمة. -
  قائمة مخصصة. -
  الشئ مما سبق. -
  . إللغاء التحدید:٦
  نختار أي خلیة بورقة العمل. -
  نضغط أحد أٍسهم االتجاهات. -
  .Fileنضغط قائمة  -
  نختار أي خلیة بورقة العمل أو نضغط أحد أٍسهم االتجاهات. -
  أعمدة نقوم بتحدید :٧. إلدراج ٧
  صفوف.٧ -
  صف واحد. -
  أعمدة.٧ -
  عمود واحد. -
  صفوف نقوم بتحدید:٨. إلدراج ٨
  صفوف.٨ -
  صف واحد. -
  أعمدة.٨ -
  عمود واحد. -
  من قائمة: Row. نختار أمر ٩
- File.  
- View.  
- Edit.  
- Insert.  
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  من :  Insert. نختار أمر ١٠
  .Insertقائمة  -
  ئمة التحكم.قا -
  القائمة المختصرة. -

  الشيء مما سبق.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االختبار األول على الفصل األول و الثاني
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال األول: 

  )  (              .. إللغاء األعمدة نضغط أحد أسهم االتجاهات١
  )  (              .٦٢٥:  ١. عناوین األعمدة أرقام تبدأ من ٢
. ٢٥٧. عند إدراج صف یصبح عدد الصفوف ٣   )  (              صفًا
  )  (          .Fileمن قائمة  Delete. لحذف عمود تم تحدیده نختار ٤
  )  (            .Fileمن قائمة  Exitنختار  Excel. إلغالق برنامج ٥

  ــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: اكمل العبارات التالیة بما یناسبها:

  . لتحریك مؤشر الخلیة ألول خلیة بالصف الحالي نضغط ................... .١
  ................... . Excel. من أمثلة القوائم المخصصة ببرنامج ٢
  . یساعدنا مفتاح ................... في تحدید خالیا غیر متجاورة.٣
  الخلیة النشطة هي ................... . .٤
  هو أحد برامج ................... . االلكترونیة. Excel. برنامج ٥

  ــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث:

  في : Excel. نستخدم برنامج ١
- . .........................................................  
- ................... .......................................  
  . Excelفقط من مكونات الشاشة االفتتاحیة لبرنامج  اثنان. أذكر ٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االختبار الثاني على الفصل األول و الثاني
  -اإلجابة الخطأ: مع تصحیح× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال األول: 

١.   )  (            . كل دفتر (مصنف) یحتوي أربعة ورقات عمل افتراضیًا
  )  (        من شریط األدوات القیاسي. Save. لحفظ التعدیالت نختار رمز الحفظ ٢



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  )  (              .F4خلیة نضغط علیها ونضغط  محتویات. لتعدیل ٣
  )  (              . الخالیا تحتوي على نوع واحد فقط من النصوص.٤
  )  (              . إللغاء التحدید نضغط أسهم االتجاهات.٥

  ـــــــــــــــــــــــ
  العبارات التالیة بما یناسبها من الكلمات التي بین األقواس: أكملالسؤال الثاني: 

  )File -القوائم المخصصة  – Insertأمر  – ٦٥٥٣٦ –(شریط الصیغة 
  .File.. ببرنامج . أیام األسبوع هي مثال لـ .................١
  . یظهر بـ ................... اسم وقیمة الخلیة النشطة.٢
  . عدد الصفوف بورقة العمل ................... .٣
  من قائمة ..................... . Close. إلغالق الدفتر نختار ٤
  لمختصرة.. إلدراج عدة أعمدة بعد تحدید مثلها نختار .................. من القائمة ا٥

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: أ. وضح  المقصود بـكل من:

  . الخلیة.١
  .Excel. برنامج ٢

  ب. وضح باختصار طریقة إلدراج خلیة واحدة.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمارین على الفصل الثالث
  ت التالیة اآلتیة بما یناسبها: ـالسؤال األول: أكمل العبارا

  . إلعادة تسمیة ورقة العمل نضغط قائمة ................. ونختار منها أمر ................... .١
  . إلخفاء عمود نقوم بـ ................... ثم نختار أمر ................... من القائمة المختصرة.٢
ه ونختار ................... من قائمة ................... ثم نختار أمر . لتغییر ارتفاع الصف نقوم بتحدید٣

  ................... من القائمة الفرعیة فیظهر مربع نكتب به ارتفاع الصف.
  . كل خلیة لها إطار و ................... و................... .٤
یقوم بـ  Format Cellsع حوار في مرب Alignmentفي تبویب  Merge Cells. االختبار ٥

. ...................  
. لتغییر عرض عمود نقوم بتحدیده ثم نضغط قائمة ...................  ونختار أمر ................... ثم نختار ٦

  أمر ................... من القائمة الفرعیة.
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  االختبار األول على الفصل الثالث
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √(  ضع عالمةالسؤال األول: 

  )  (        .Formatمن قائمة  Rowمن  width. نتحكم في عرض العمود ١
  )  (            من القائمة المختصرة. Hide. إلخفاء عمود نختار ٢
  )  (            . ال یمكن حذف جمیع أوراق العمود الموجودة بالدفتر.٣
  )  (          ألول خلیة بالعمود الحالي.ینقل مؤشر الخلیة  Home. مفتاح ٤
  )  (                  .VIهو  ٢٥٦. عنوان العمود رقم ٥

  ـــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: وضح المقصود بكل من:

  . الخلیة النشطة؟١
  . شریط الصیغة؟٢
  . القوائم المخصصة. مع ذكر مثال؟٣

  ـــــــــــــــــ
  تخدمًا الكلمات التي بین األقواس: ـالسؤال الثالث: أكمل العبارات التالیة مس

  ) Format Cells – Ctrl – ٦٥٥٣٦×٢٥٦ –( شریط القوائم 
  . لتنسیق خلیة تم تحدیدها نختار .................... من القائمة المختصرة.١
  . عدد الخالیا بورقة العمل .................. خلیة.٢
  ول ونستمر في ضغط مفتاح ............... أثناء تحدید باقي الخالیا.. لتحدید خالیا غیر متجاورة، نحدد الخلیة األ ٣
  .Excel. .................. أحد مكونات الشاشة االفتتاحیة لبرنامج ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االختبار الثاني على الفصل الثالث
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) المة   ( ) أو ع √ضع عالمة ( السؤال األول: 

  )  (        صف بالورقة.  ٢٥٨. عندما نقوم بإدراج صفین یصبح عدد الصفوف ١
  )  (                . كل خلیة لها إطار ومحتو ونقش.٢
. ٣. یضم دفتر العمل ٣   )  (              ورقات عمل تلقائیًا
  )  (          . ال یمكن تعدیل محتویات خلیة من خالیا شریط الصیغة.٤
٥.   )  (              . البد من تحدید العنصر المراد تنسیقه أوًال
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  الصحیحة مما بین األقواس: اإلجابةالسؤال الثاني: اختر 
  . لحفظ التعدیالت بالدفتر نستخدم أمر................. .١

 )Save – Open – Save As – Exit (  
  .File. إلغالق الدفتر نختار ........ من قائمة ٢

 )Save – Open – Save As – Exit (  
  .Excelهي .......... في برنامج  األسبوع. أیام ٣

  قائمة مختصرة) –قائمة مخصصة  –(بیانات رقمیة 
  من القائمة المختصرة ثم ننشط تبویب. Format Cells. لدمج خلیتین نختار ٤

 )Font – Alignment – Border – Pattern (  
٥ .Excel الجداول الحسابیة) –الجرافیك  –مكتبي هو أحد برامج ( الناشر ال  

  ـــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: 

  : Excel. من مكونات الشاشة االفتتاحیة لبرنامج ١
- . ......................................................  
- . ......................................................  
- ................. ......................................  
  . إللغاء التحدید نقوم بـ٢
- . ......................................................  
- . ......................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفصل الرابعمراجعة على 
  السؤال األول: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :

  . الصیغة هي .................. .١
  . تبدأ الصیغة دائمًا بعالمة .................. .٢
٣  .ERROR IN FORMULA . .................. تعني  
  صیغة نفسها بـ .................. .. یظهر ناتج الصیغة بـ .................. ، بینما تظهر ال٤
  هو .................. .  3*(2+5). ناتج الصیغة ٥
  . الدالة هي .................. .٦
  في .................. . SUM. تستخدم الدالة ٧
  . یمكن نسخ الصیغة من خلیة ألخرى بواسطة أمري .................. من شریط أدوات القیاسي.٨
  دم الدالة .................. إلیجاد أكبر قیمة بین عدة قیم رقمیة.. تستخ٩



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  . تستخدم الدالة .................. إلیجاد أقل قیمة بین عدة قیم رقمیة.١٠
  . تستخدم الدالة .................. إلیجاد لعد الخالیا غیر الفارغة ببرنامج اكسیل.١١
  إلیجاد المتوسط الحسابي. . تستخدم الدالة ..................١٢
  . تستخدم الدالة .................. إلیجاد لجمع القیم الرقمیة.١٣

  ـــــــــــــــــــــــ
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال الثاني: 

  )  (              لعد الخالیا غیر الفارغة. Max. تستخدم الدالة ١
  )  (          إلیجاد أقلال قیمة من بین عدة قیم رقمیة. Minة . تستخدم الدال٢
  )  (              . ال یفضل استخدام عناوین الخالیا في الصیغة.٣
  )  (        .(3*(2+5)=)یساوي ناتج الصیغة  (3*2+5=). ناتج تنفیذ الصیغة ٤
  )  (                    . تبدأ الصیغة بعالمة &.٥
  )  (            تنفیذها.. عملیة الطرح تسبق عملیة الضرب في أولویة ٦
  )  (                  . دائمًا تظهر الصیغة بالخلیة.٧

  ـــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: رتب العملیات الحسابیة التالیة حسب أولویة تنفیذها ببرنامج اكسیل:

  )  (  .أوالعملیة الجمع أو الطرح أیهما  -
  )  (        فك األقواس. -
  )  (    عملیة الضرب أو القسمة. -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مراجعة على الفصل الخامس
  السؤال األول: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :

  . الرسم البیاني هو ................... .١
  ........ .. یقدم برنامج إكسیل نوعین من الرسم البیاني ................... و ...........٢
  . ................... یساعدك على إنشاء رسم بیاني من خالل عدة خطوات.٣
  . إلدراج رسم بیاني نختار أمر ................... من قائمة ................... .٤
.. فتظهر قائمة . إلظهار شریط أدوات الرسم البیاني نضغط قائمة................... ثم نختار أمر .................٥

  نختار منها ................... .
  . عند تنشیط رسم بیاني نقوم بتحدیده ثم نضغط مفتاح ................... .٦
  . لحذف رسم بیاني نقوم بتحدیده ثم نضغط مفتاح ................... .٧
....... یمكننا الدخول على أي خطوة من . إذا أردت تعدیل الرسم البیاني نقوم بتنشیطه ثم من قائمة ............٨

  الخطوات األربعة لمعالجة الرسم البیاني.
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال الثاني: 
  )  (          . عند تعدیل البیانات ال یحدث أي تغییر للرسم الباني الخاص بها.١
  )  (            .حواریة. یتكون معالج الرسم البیاني من خمسة صنادیق ٢
  )  (            . الیمكن إنشاء الرسم البیاني في ورقة عمل مستقلة.٣
  )  (            . ال یمكن تعدیل الرسم البیاني في ورقة عمل مستقلة.٤
  )  (            بعد تنشیط الرسم البیاني فقط. Chart. تظهر قائمة ٥
  )  (          بعد تحدید الرسم. Deleteاني بضغط مفتاح . نحذف الرسم البی٦
  )  (              . الیمكن تعدیل عنوان الرسم البیاني بعد إنشائه.٧

  ـــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: أمامك مربعي حوار وضح الفارق بینهما:

  ( متى یظهر كل منهما والفارق في مكونات كل منهما ، ولماذا نشأ هذا الفارق: )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االختبار األول على الفصل الرابع والخامس
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال األول: 

  )  (            . ال یمكن إنشاء الرسم البیاني في ورقة عمل مستقلة.١
  )  (            یًا على ثالثة أوراق عمل.افتراض Excel. یحتوي دفتر ٢
  )  (                . كل خلیة لها إطار ومحتوى ونقش.٣
  )  (              إیجاد أكبر قیمة.  Count A. تستخدم الدالة ٤
  )  (          .٦٥٥٤١صفوف لورقة العمل یصبح عدد الصفوف  ٥. عند إدراج ٥
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  السؤال الثاني: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :
  عدیل محتوى خلیة نقف بها ونضغط مفتاح ............ .. لت١
  . ............ مثال لقائمة مخصصة.٢
  . تبدأ الصیغة دائمًا بعالمة ............ .٣
  . لحذف رسم بیاني تم تحدیده نضغط مفتاح ............ .٤
  رة.. لتنسیق خلیة نقوم بتحدیدها ثم نختار أمر ............ من القائمة المختص٥

  ــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: أختر من العمود ( أ ) ما یناسبه من العمود ( ب ) :

  العمود ( ب )  العمود ( أ )
 Ctrlمفتاح  - . لحفظ التعدیالت بالدفتر نستخدم أمر١

 K -  األبعاد. یوجد منه نوعان ثنائي وثالثي ٢
  الرسم البیاني -  متجاورة. نستخدمه عند تحدید خالیا غیر ٣
 نضغط رقم الصف -  ١١. عنوان العمود ٤

 Save - لتحدید الصف الحالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االختبار الثاني على الفصل الرابع والخامس
  السؤال األول: وضح المقصود بكل من :

  . الرسم البیاني:١
  . الصیغة:٢
  لة:. الدا٣
  . الخلیة:٤
  . الخلیة النشطة:٥

  ــــــــــــــــــــ
 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس:

  . عدد األعمدة بورقة العمل ............... عمود:١
 )٥٢٦ – ٥٦٢ – ٢٥٦ – ٢٦٥ (  

  . الدالة التي تعد الخالیا غیر الفارغة:٢
 )Max – Min – Sum - Count a – Average (  

  . لنقل مؤشر الخلیة ألول خلیة بالصف الحالي نضغط مفتاح:٣
 )End – Delete – Home– Insert (  
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  یكون : 7+3*5 =. ناتج لتنفیذ الصیغة ٤
) 50 – 22 – 38 - 55(  

  . قائمة تظهر عند تنشیط الرسم البیاني فقط :٥
 )File – Chart – View - Edit (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √ضع عالمة ( السؤال الثالث: 

  )  (              . الرسم البیاني نوع ولحد فقط هو ثنائي األبعاد.١
٢ .Excel .هو أحد برامج الجداول الحسابیة              )  (  
  )  (              . إللغاء التحدید نتحرك بأحد أٍسهم لوحة المفاتیح.٣
  )  (          من القائمة المختصرة. Widthبعد تحدیده نختار . إلخفاء عمود ٤
  )  (              . یفضل استخدام عناوین الخالیا في الصیغة.٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مراجعة على الفصل السادس
  -:مع تصحیح اإلجابة الخطأ× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (      .Page Setupونختار أمر  Edit. نقوم بإعداد الصحة من خالل قائمة ١
  )  (              . ال یمكن طباعة جزء من ورقة العمل.٢
  )  (        من شاشة المعاینة إلغالق المعاینة قبل الطباعة. Close. نستخدم زر ٣
  )  (            .Fileمن القائمة  Print. لطباعة ورقة العمل نختار أمر ٤
  )  (              یمكن طباعة عدد من النسخ لما ترید طباعته.. ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: وضح بإختصار كیف یمكنك :

  . تغیر اتجاه الصفحة من عمودي الى افقي.١
  .١.٥، السفلي = ١.٥، العلوي = ٢، االیسر = ٢. تحدید قیمة الهامش األیمن= ٢
  . إنشاء رأس وتذییل مخصص.٣
  . معاینة البیانات قبل طباعتها.٤
  . طباعة ورقة العمل الحالیة.٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االمتحان األول على المنهج
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (              . تبدأ الصیغة دائمًا بعالمة = .١
  )  (              . یمكنك طباعة الدفتر عدد من النسخ مرة واحدة.٢
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٣٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  )  (              .End. لحذف رسم بیاني تم تحدیده نضغط مفتاح ٣
  )  (              . كل خلیة لها اطار ومحتوى ونقش.٤
.٣٠٢٠. تحتوي ورقة العمل على ٥   )  (              عمودًا

  ــــــــــــــــــــ
  لتالیة بما تراه مناسبًا :السؤال الثاني: أكمل العبارات ا

  . كل دفتر افتراضیًا یحتوي على ................... أوراق عمل.١
  . لطباعة ورقة العمل نختار أمر................... من قائمة ................... .٢
  . نستخدم الدالة ................... لعد الخالیا غیر الفراغة.٣
  دها ونختار أمر ...................  من القائمة المختصرة.. لتنسیق خلیة قمنا بتحدی٤
  نوعین من الرسم البیاني : ................... و ................... . Excel. یقدم برنامج ٥

  ـــــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس:

  . االسم االفتراضي لدفتر االكسیل.١
 )Book – Book1 – Book2 – Book3 (  

  .Excel. أیام االسبوع بالنسبة لبرنامج ٢
  قائمة ) –قائمة مخصصة  –( قائمة مختصرة 

  . إلخفاء عمود محدد نختار .......... من القائمة المختصرة.٣
 )Hide – Width - Column (  

٤.   . أول العلمیات الحسابیة تنفیذًا
  س )فك األقوا –الطرح  –( الجمع 

  . قائمة جدیدة تظهر عند تنشیط الرسم البیاني.٥
  )Insert – Chart - File (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االمتحان الثاني على المنهج
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (        لمعاینة قبل الطباعة یستخدم إلغالق البرنامج.في شاشة ا Close. زر ١
  )  (              . ال یرتبط الرسم البیاني بالبیانات في ورقة العمل.٢
  )  (            . الخلیة النشطة یظهر اسمها بشریط عنوان البرنامج.٣
  )  (          صف. ٦٥٥٣٨. عند إدراج صفین فإن حجم ورقة العمل یصبح ٤
  )  (            .Formatعنصر ثم نلجأ لقائمة . إلجراء تنسیقات نحدد ال٥
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  السؤال الثاني: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :
  في قائمة ............... . Page setup. نختار أمر ١
  . إلنشاء رسم بیاني نختار أمر ............... من قائمة ............... .٢
  د أكبر قیمة.. نستخدم الدالة ............... إلیجا٣
  نختار أمر ............... من قائمة ............... . Excel. إلغالق برنامج  ٤
  . إللغاء التحدید نضغط أحد ............... من لوحة المفاتیح.٥

  ـــــــــــــــــــ
  السؤال الثالث: أختر من العمود ( أ ) ما یناسبه من العمود ( ب ) :

  ( ب )العمود     العمود ( أ )
 Ctrlمفتاح  - . لحفظ الدفتر ألول مرة نستخدم أمر١

 IV -  األبعاد. یوجد نوعان ثنائي وثالثي ٢
  الرسم البیاني -  . نستخدمه عند تحدید خالیا غیر متجاورة٣
 نضغط عنوان العمود -  ٢٥٦. عنوان العمود رقم ٤

 Save As - . لتحدید العمود الحالي٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االمتحان الثالث على المنهج
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (              ینتمي لبرامج الجداول الحسابیة. Excel. برنامج ١
  )  (            بیانات بسهولة. إلدخال. تستخدم القوائم المخصصة ٢
  )  (              یمكن إعداد الصفحة أوًال قبل إدخال البیانات. . ال٣
  )  (                .21هو  3*2+5 =. ناتج الصیغة ٤
  )  (          .Home. لنقل مؤشر الخلیة ألول بالصف الحالي نضغط مفتاح ٥

  ـــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :

  هو: ................................. .. الرسم البیاني ١
  . الخلیة النشطة: ................................. .٢
  . من فوائد شریط الصیغة: ................................. .٣
  في : ................................. و : ................................. . Excel. نستخدم برنامج ٤
  . لتحدید خالیا متجاورة نقوم بـ  ................................. . ٥
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس:
  من قائمة. Print Preview. لمعاینة البیانات قبل طباعتها نختار ١

 )File – Footer - Format (  
  اصل الجمع للبیانات الرقمیة.. تستخدم الدالة ................ إلیجاد ح٢

 )Sum – Min - Max (  
  . لتعدیل محتوى خلیة نقف بها ونضغط مفتاح.٣

 )F3 – F2 – F4 (  
  . معالج الرسم البیاني یشمل ........... صنادیق حواریة٤

 )4 – 3 – 2  (  
  . تستطیع حذف أي صف من قائمة .٥

 )Edit – Format - File (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االمتحان الرابع على المنهج
  -مع تصحیح اإلجابة الخطأ:× ) ) أو عالمة   (  √السؤال األول: ضع عالمة ( 

  )  (            . یمكن إنشاء الرسم البیاني في ورقة عمل مستقل.١
  )  (            افتراضیًا على أربعة أوراق عمل. Excel. یحتوي دفتر ٢
  )  (                خلیة لها اطار ومحتوى ونقش. . كل٣
  )  (              إلیجاد المتوسط.  Count a. تستخدم الدالة ٤
  )  (          .٦٥٥٣٦صفوف لورقة العمل یصبح عدد الصفوف  ٤. عند إدراج ٥

  ــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني: أكمل العبارات التالیة بما تراه مناسبًا :

  یستخدم لتغییر الهوامش في شاشة المعاینة قبل طباعتها.. زر ................ ١
  . لنقل مؤشر الخلیة ألول خلیة بالعمود الحالي نضغط ................ .٢
  . الخلیة النشطة هي ............................................. .٣
  . . الدالة هي ......................................................٤
  . معالج الرسم البیاني هو ...................... .٥
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  السؤال الثالث: أختر من العمود ( أ ) ما یناسبه من العمود ( ب ) :
  العمود ( ب )  العمود ( أ )

 شریط الصیغة - . قائمة جدیدة تظهر عند تنشیط الرسم البیاني١

 سهم االتجاهاتنتحرك بأحد أ -  . تظهر عند إدخال الصیغة بشكل خطأ٢
 Chart -  . إللغاء التحدید٣

 Excel - Z. من مكونات الشاشة االفتتاحیة لـ ٤

  ERROR IN FORMULA - ٢٦. عنوان العمود ٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على المنهج الخامساالمتحان 
  :ما بین القوسینأكمل الجمل التالیة  بما یناسبھا م :أوال

 عمود)–رأس وتذییل - بیاني للبیانات -الصیغة  –أوراق عمل  –(عرض 
 یتكون دفتر الجداول الحسابیة من عدة ........ .١
  یمكن تغیر  ......... العمود من القائمة المختصرة .٢
 یؤدى تغییر المعامل الحسابي  لتغییر ناتج ........ .٣
 قة العملالرسم البیاني ھو تمثیل ........ في ور .٤
  بوضع رقم لكل صفحة عند طباعتھا......... یسمح لك  .٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اختر للعمود األول ( أ ) ما یناسبھ من العمود الثاني ( ب ): اثانی

  ( ب )  ( أ )
ة   -  أ  یمكن أن تحتوي الخلیة .١ ة بورق ات المخزن یساعد على حساب نتائج البیان

  العمل

في برنامج الجداول  استخدام الصیغة .٢
  الحسابیة

  صیغةعلى نصوص أو أرقام أو   - ب

ي الصیغة  .٣ ا ف استخدام عناوین الخالی
  یجعل

  على ورقة عمل جدیدة أو كائن بالورقة الحالیة  - ت

ن  .٤ اني یمك باستخدام معالج الرسم البی
  تحدید موقع الرسم البیاني

  إعادة حساب الصیغة تلقائیا  - ث

ة  .٥ تطیع معاین ة تس ل الطباع قب
  ت البیانا

  اختیار رأس وتذییل للصفحة  -  ج

ي  -  ح ع ف ا سوف یطب ة العمل م  Print یظھر بورق
Preview  
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (  ا:ثالث
 (   )               تستخدم الحروف األبجدیة في  عناوین الصفوف .١
 (   )              یستخدم الشریط القیاسي في تغیر اسم ورقة العمل .٢
   لتغییر أولویة تنفیذ عملیة حسابیة بالصیغة ضع العملیة التي ترغب في تنفیذھا أوال بین قوسین .٣

                      (   ) 
 (   )           یسھل تغییر "مصدر البیانات" الرسم البیاني الذي تم تمثیلھ .٤
 ) (           Countلحساب إجمالي درجات المواد ألحد طالب نستخدم دالة  .٥

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي:   ا:رابع

  :لتحدید الصف الحالي یتم الضغط على -١
 (ج ) حرف الصف      ( ب) حرف العمود.  ( أ ) رقم الصف الحالي

 یتم الضغط علي: العمودلتحدید  - ٢
        .ودالعم.     (ج) حرف Alt (ب) مفتاح "    . العمود(أ) رقم 

  لحساب عدد الطلبة الحاضرین في الفصل نستخدم دالة : -٣
      AVERAGE(ج)      COUNTA(ب)     SUM( أ ) 

  من خطوات إعداد الصفحة قبل الطباعة :  -٤
  (ب) تحدید حجم المستند   (ت)    كل ما سبق   تغییر اتجاه الصفحة   ) أ(
  غط علي رمزلطباعة ورقة العمل الحالیة ، من الشریط االدوات یتم الض -٥
 Page Setup (ج)     Print Preview (ب)      Print( أ )  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ورقة العمل التالیة تحتوي على درجات الطالب في بعض المواد... خامسا 

  
  
 

  
  

  
  
  
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :"E2" بالخلیة" أحمد" لحساب مجموع درجات الطالب التالیة ترتب الخطوا
  

 
 

....

....

....



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  لى المنهجاالمتحان السادس ع
  :أكمل الجمل التالیة  بما یناسبھا مما بین القوسین: السؤال األول

 ) Max–  الخلیھ النشطھ –أوراق عمل -   Sum -  رقم  – رأس - Help  (  
 یتكون دفتر الجداول الحسابیة من عدة ........ .١
 لتحدید العمود الحالي یتم الضغط على.......... العمود  الحالي. .٢
  ..........  تخدم للجمع التلقائىالدالة التى تس .٣
  یظھر فیھ قیمة ........   Formula Barشریط الصیغة  .٤
 الدالة التى تستخدم الیجاد اعلى قیمة ............ .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لصیغة: رتب الخطوات التالیة لحساب صیغة ما مراعیا أولویات تنفیذ العملیات الحسابیة با : السؤال الثانى
 .نفذ عملیات الضرب أو القسمة أیھما أوال  )  ( 
 ذ العملیة التي بداخل القوسین.نف     )  ( 
 .نفذ عملیات الجمع أو الطرح أیھما أوال     )  (     
 .نفذ عملیة رفع االس        )  (   
 الصیغة من الیسار للیمین. ابدأ بحل    )  ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (ضع عالمة   :السؤال الثالث

  )  (    .أسفل الدفتر اضغط على عنوانھا بالشریط sheet ) (1لتحدید ورقة عمل .١
 )  (    .)16)  ھو (  (2*3+5 =ناتج العملیة الحسابیة اآلتیة في برنامج اإلكسیل  .٢
     )  (      .صفحة مستقلة أو فيیمكن جعل الرسم البیاني في نفس الصفحة  .٣
 )  (          .عناوین الصفوفتسمیة تستخدم الحروف األبجدیة في   .٤
 )  (      .یمكن تحریك مؤشر الخلیة باستخدام الفأرة أو باستخدام لوحة المفاتیح .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االمتحان السابع على المنهج
  اإلجابة في نفس الورقة  -× )  : عالمة   ( ) أو  √السؤال األول : ضع عالمة (  

      (      )      أي خلیة من خالل شریط الصیغة .ال یمكن التعدیل في محتوى  .١
 (      )      امكانیة التعدیل في الرسم البیاني بعد إنشاءه .  Excelیتیح برنامج  .٢

  (      )  . Deleteلحذف الرسم البیاني یجب أن نقوم بتحدیده أوال ثم نضغط على مفتاح  .٣
 (      )            یتكون الدفتر من ثالث ورقات افتراضیا .  .٤
  (      )          . ٢٥٦:  ١عناوین األعمدة أرقاما تبدأ من  .٥
  (      )            .  Book1االسم االفتراضي للدفتر هو  .٦
  (      )      نستطیع بواسطة شریط الصیغة إجراء العملیات الحسابیة على الخالیا . .٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس : 

  )Save  – Open - Exit .  (  ...........أمر  Fileنختار من  اإلكسیلإلغالق برنامج  .١
  صف ) ٦٥٥٣٦ –صف  ٣٠٣٥٦   -صف  ٢٥٦(       تحتوي ورقة العمل على ......... .٢
  ) Rename – Delete - insert(    ...... ... لحذف صف نحدد الصف ثم نختار أمر .٣



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  )  Insert  )   .  Picture – Chart – functionإلدراج رسم بیاني نختار أمر ...........  من قائمة  .٤
  من القائمة المختصرة ثم ننشط التبویب .......... .   Format cellsلدمج خلیتین نحدد الخلیتین ثم نختار  .٥

)Alignment  -  Pattern  -  Border    (  
 )   MAX   -   MIN    -   Countالدالة التي تعد الخالیا غیر الفارغة هي ................. .(   .٦
  )F4 – F5 – F6لالنتقال إلى خلیة معینة نضغط على مفتاح ..... ثم نكتب اسم الخلیة   (  .٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:السؤال الثالث : أكمل العبا   رات التالیة بما تراه مناسبًا

 .  Fileلطباعة ورقة العمل نختار أمر ...................... من قائمة  .١
  للتحرك إلى آخر خلیة في العمود نضغط على مفتاحي ..................................... . .٢
 یساعد مفتاح ....................... في تحدید خالیا متجاورة . .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السؤال الرابع : إقراء الجدول التالي ثم قم بكتابة الدوال التي تعطي القیم و النتائج التالیة :

  

 ( ……  : . .… ) .……..… =( الخاصة بمجموع الطالب ) الدالة المناسبة إلظهار الناتج     D2أكتب في الخلیة   .١
 ( ……  : . .… ) .…..… =متوسط الحسابي للمواد ) الدالة المناسبة إلظهار الناتج ( الخاصة بال C2أكتب في الخلیة   .٢
 ( …… :  .… ) ...… =( الخاصة بأكبر درجة في المواد للطالب) الدالة المناسبة إلظهار الناتج    B2أكتب في الخلیة   .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     امن على المنهجاالمتحان الث
  -ضع عالمة صح أمام العبارة الصحیح وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:السؤال االول: 

  )  (                   .یستخدم برنامج اإلكسیل لتنفیذ العملیات الحسابیة مرات عدیدة بسهولة -١
  )  (               .            الخلیة هي ناتج تقاطع عمود مع صف -٢
  )  (         .            في برنامج اإلكسیل  Sheetمكن تغییر اسم ورقة العمل ال ی -٣
  )  (            .            یمكن أن تحتوي الخلیة على ملف فیدیو صغیر -٤
  )  (        .            یمكن إضافة أو حذف عمود أو صف في برنامج اإلكسیل -٥
  )  (                     . یمكن جعل الرسم البیاني في صفحة مستقلة -٦
  )  (         .            یمكن تغییر عرض العمود باستخدام القائمة المختصرة -٧
  )  (             .            ال یمكن إخفاء أي عمود داخل برنامج اإلكسیل -٨
  )  (         .            یتیح برنامج اإلكسیل دمج أكثر من خلیة لتصبح خلیة واحدة -٩

  )  ( .   ن إجراء تنسیقات مختلفة على النصوص في الخلیة من شكل الخط ولونه وحجمهیمك - ١٠
  )  (    .)١١)  هو (       (2*3+5 =ناتج العملیة الحسابیة اآلتیة في برنامج اإلكسیل  - ١١
  )    (.لورقة العمل في برنامج اإلكسیل  Header and footerال یمكن عمل رأس أو تذییل  - ١٢
  )  (                 .          جزء من ورقة العمل یمكن طباعة - ١٣



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  )  ( .                ) صــف٦٦٥٣٦) عمود و (٢٦٥یحتوي برنامج اإلكسیل على عدد ( - ١٤
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  أكمل ما یأتي السؤال الثاني: 
  . .......    15/5+2*5=ناتج العملیة الحسابیة في برنامج اإلكسیل   -١
 .في  إیجاد...............قیمة   Maxدام الدالة یمكن إستخ -٢
 . ثالثیة األبعاد و ........  Chartیقدم برنامج اإلكسیل رسوم بیانیة  -٣
 ................ .هو الذي یظهر فیه اسم وقیمة الخلیة النشطة سواء كانت نصًا أو رقماً  -٤
 . (A2:D2).……………=أكمل كتابة الدالة اآلتیة إلیجاد أقل درجة حرارة    -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  إختر ما بین األقواس اإلجابة الصحیحة السؤال الثالث: 

  )١١-١٠ - ١٦) هو      (  2*3+5=ناتج العملیة الحسابیة اآلتیة ( -١
  )Average- Counta-Sumالدالة التي یمكن إستخدامها إلیجاد عدد زمالئك في الفصل هي (  -٢
  قة عمل بالعرض فإننا نختار اإلختیار عندما نرید طباعة ور  -٣

 )Landscape – portrait -margins(  
  ورقتان عمل ) - ثالث ورقات عمل –یحتوي الدفتر على عدد     ( أربع ورقات عمل  -٤
   -لتنشیط ورقة العمل : -٥

  على شریط العنوان )   Click( نضغط            
  )Sheetعلى تبویب   Click( نضغط            
  ( نضغط على مفتاح السهم األیمن     )           

  - لتحدید الصف / العمود الحالي : -٦
  ( نكتب الحرف الدال على العمود أو رقم الصف )                 
  ثم نكتب الحرف الدال على العمود أو رقم الصف )  Ctrl( نستمر بالضغط على مفتاح                  
  على عنوان الصف / العمود)   Click ( نضغط                 

  ــــــــــــــــــــــ
  فقم بترتیب الخطوات التالیة ٢٠لكي یساوي   (D)إذا أردنا تغییر عرض العمود  -رتب األتي :السؤال الرابع: 

  )  ( .                Okعلى زر  أضغطثم  ٢٠أكتب  -
  )  (  .                 Formatقائمة   أفتح -
  )  (   .                 (D)العمود حدد  -
  )  ( .       (Width)ثم اختر من القائمة الفرعیة أمر  -
  )  (                    . Columnاختر أمر  -
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  أسئلة الوزارة 
  مقدمة في الجداول الحسابیة ) أسئلة الفصل التاسع١نموذج (

  أوال: أكمل الجمل التالیة  بما یناسبھا من داخل القوسین:
)"Book1 " - الخلیة  – االسھم –ملف -  القیم- Worksheet(  

  واالسم االفتراضي لدفتر الجداول الحسابیة ھو..........  .١
  العملیات الحسابیة تعدل آلیا بمجرد تغییر ......... المستخدمة في حسابھا .٢
  یتم حفظ دفتر العمل في.......... .٣
  النشطةیظھر فیھ قیمة ........   Formula Barشریط الصیغة  .٤
  تحریك مؤشر الخلیةتستخدم......... لوحة المفاتیح في  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( ب ): ما یناسبھ من العمود الثاني ( أ ) لعمود األوللاختر ثانیا 

  ( ب )  ( أ )
  Functionوجود الدوال   -أ   ملفات اإلكسیل عبارة عن دفاتر  .١
  Worksheetق عمل تتكون من أورا  -ب     يالدفتر الحالإلغالق  .٢
  تعدیل من خالل شریط الصیغة  -ج   من فوائد الجداول الحسابیة  .٣

  ".Close" اختر أمر "Fileقائمة ملف "  -د   من احد طرق تعدیل محتوى الخلیة  .٤

عند تحمیل برنامج الجداول الحسابیة ألول  .٥
  مرة 

  یتضمن عملیات حسابیة  - ه 
  "Book1یكون دفتر باسم "  - و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (ثالثا:  

  (  )          الوورد ھو أحد برامج الجداول الحسابیة .١
٢. “,AA ,…..,bk” ھي حروف تستخدم كعناویین صفوف       (  )  
  (  )            دفتر الجداول الحسابیة یمكن طباعتھ .٣
  (  )  العملیات الحسابیة مرة واحدة فقط. لتنفیذالجداول الحسابیة نستخدم برنامج  .٤
٥. Sheet1, Sheet2 ھي اسماء لدفاتر عمل        (  )  
  (  )          .”… ,3 ,2 ,1“األعمدة عناوینھا أرقام:  .٦
  (  )ساعة٢٠نظامو ساعة١٢الحسابیة نظامھناك شكالن أساسیان للوقت یمكن استخدامھا في برامج الجداول  .٧
  (  )  یل البیانات في صورة رسم بیانىتمثالجداول الحسابیة نستخدم برنامج  .٨
  (  )    تتغیر نتیجة المعادالت تبعا لتغیر القیم التي تدخل في حسابھا آلیا. .٩

  (  )    یتغیر صورة الرسم البیاني بمجرد تغییر القیم المدخلة حسابھ. .١٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي: رابعاً:
  ، كل منھا مقسم الي Worksheetراق عمل أو -١

 (ج)أعمدة صفوف وخالیا    (ب)صفوف        (أ)أعمدة
  یستخدم الدفتر في إدخال  -٢

 ومعلومات البیانات (ج)    (ب)معلومات        البیانات(أ)
  الخلیة یمكن أن تحتوي على -٣
  (ج)أرقام    (ب) نصوص   (أ) نصوص أو أرقام أو معادالت  

  ول الحسابیة في نستخدم برنامج الجدا -٤
 (ج) عملیات حسابیةو الرسم البیاني    (ب) الرسم البیاني     (أ) عملیات حسابیة

  یتمیز واجھة برنامج الجداول الحسابیة عن واجھة البرامج االخري في وجود  -٥
 (ج) شریط الصیغة و ورق عمل  (ب) ورق عمل    (أ) شریط الصیغة

  اول الحسابیة صحیحة فیما عدا عناویین الخالیا التالیة في برامج الجد -٦
  5B (ج)    Q37(ب)         A1(أ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٤٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

ورة  ي الص ا: ف خامس
  التالیة احد دفاتر العمل:

  دفتر ل ال ھ
ل  الي المحم الح
بق  ك س امام

 تخزینھ ؟ 
 ( نعم / ال)  
  ف م المل اس

ذا  ھ ھ زن ب المخ
و  دفتر ھ ال

.............  
 دد أو راق ع

ي  ل الت العم
  امامك ھي ................

 ........................ورقة العمل الحالیة اسمھا  
 .............................. العمود الحالي ھو  
 ..............................الصف الحالي ھو  
 ........................الخلیة الحالیة عنوانھا ھو  
 التي عنوانھا "  باستخدم قلمك ظلل الخلیةD9 "  
  "  الخلیة التي عنوانھاJ80 ............ تقع في الصف ....... والعمود "  

  سادساً: في الصورة التالیة دفتر عمل اكمل ما یأتي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لتتحرك   أزرار األسهم األربعة ستخدم ت
 بالدفتر ..........بین 

اشرطة التمریر في  ستخدم ت
............  

.......................................



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  فأرة:سابعاً: رتب الخطوات التالیة لتحریك مؤشر الخلیة باستخدام ال
  على الخلیة التي ترغب في تحدیدھا. Click(  ) اضغط على المفتاح األیسر للفأرة 

  (  ) حتى تصل للخلیة التي تریدھا.
  الفأرة )  Scrollتحرك الفأرة ( یمكن استخدام عجلة  (  )

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : Z9ثامناً: رتب الخطوات التالیة في إدخال بیان ما في الخلیة 

  (  ) ادخل البیان في الخلیة 
  Z9(  )  حرك المؤشر باستخدام لوحة المفاتیح في اتجاه الخلیة 

  النزال البیان بالخلیة أو أحد مفاتیح األسھم Enter(  ) اضغط على مفتاح اإلدخال 
  . Z9(  ) نشط الخلیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  یل في الخلیة:: رتب الخطوات التالیة للتعدتاسعاً 
  انتقل بمؤشر الكتابة للمكان المراد التعدیل فیھ من خالل الفأرة أو أحد المفاتیح الوظیفیة.(  ) 

ى ا غط عل أرة(  ) اض ر للف اح األیس ى  D-Click لمفت غط عل ا (أو اض دیل محتواھ د تع ي تری ة الت وق الخلی ف
  والحظ ظھور مؤشر الكتابة في الخلیة. F2)مفتاح

  لرفضھا. Escلقبول التعدیــل أو مفتاح  Enterح اإلدخال (  ) اضغط مفتا
  (  ) قم بالتصویب.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : رتب الخطوات التالیة لحفظ الدفتر:اشراع

  بشریط األدوات القیاسي. "Save" (....) اضغط على رمز الحفظ 
    " في المربع الحواري للحفظSave"(....) اضغط على زر 

  ."File Name"....) اكتب اسم الملف في مربع النص بجوار (
  (....) یظھر اسم الملف في شریط العنوان لشاشة برنامج األكسیل.

  (....) حدد مكان الحفظ الذي ترغب حفظ ملفك فیھ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) أسئلة الفصل التاسع٢نموذج (

  بیةمقدمة في الجداول الحسا
  أوال أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا من داخل القوسین:

  الخلیة) -ملفات –العملیات الحسابیة  -أربع  –ثالث  –أعمدة وصفوف  -(أوراق عمل
  یتكون دفتر الجداول الحسابیة من عدة ........ .١
  لمجموعة من ......... Worksheetتقسم ورقة العمل  .٢



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ........العمود مع الصف یكون  ....   تقاطع .٣
  یحتوي كل دفتر (افتراضیاً ) على ......... أوراق عمل .٤
 تستخدم الجداول الحسابیة في إجراء ............  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( ب ): ما یناسبھ من العمود الثاني ( أ ) لعمود األوللاختر ثانیا 

  ( ب )  ( أ )

ا أو أرقاماً محتوي قیمة الخ  - أ  یمكن أن تحتوي الخلیة  -١   لیة النشطة سواء كانت نصً

ل  -٢ ي تمثی ابیة ف داول الحس امج الج تخدم برن یس
  البیانات

  في صورة رسم بیاني  - ب

یتم   - ت  یظھر من خالل شریط الصیغة  -٣ د أس رك بأح ل أو تح ة العم ة بورق ر أي خلی اخت
  استخدام  لوحة المفاتیح أو الفأرة.

  لةداخل شریط الحا  - ث  إللغاء تحدید الخلیة  -٤ 

  على نصوص أو أرقام أو معادالت،  - ج  تستطیع ملء الخالیا الفارغة من خالل  -٥

  تعبئة سلسلة بیانات باستخدام الفأرة  - ح

  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة ( :اً ثالث
  (  )          تستخدم الحروف األبجدیة في  عناوین الصفوف .١
 (  )    باستخدام الفأرة أو باستخدام لوحة المفاتیح  یمكن تحریك مؤشر الخلیة .٢
  (  )          تستخدم لوحة المفاتیح فقط لتعدیل الخلیة . .٣
  (  )          یظھر عنوان الخلیة النشطة في شریط التنسیق  .٤
  (  )        تستخدم  أعمدة اإلزاحة للتحرك داخل نافذة الدفتر .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي:اختر اإلجرابعاً: 

  لتحدید خلیة ما ...... الخلیة -١
 (ج ) كل ما سبق  "  ( ب) نستخدم أسھم لوحة المفاتیح.Click( أ ) یتم الضغط علي "

  لتحدید الصف الحالي یتم الضغط على.......... -٢
 (ج ) حرف الصف    ( ب) حرف العمود.    ( أ ) رقم الصف الحالي

  الحالي یتم الضغط على ......... لتحدید العمود -٣
 (ج ) رقم العمود الحالي      ( ب) حرف العمود الحالي.  ( أ ) رقم الصف الحالي

  لتحدید صفوف غیر متجاورة یتم استخدام مفتاح ........  من لوحة المفاتیح -٤
  "Alt" (ج )     "Shift" ( ب)        "Ctrl( أ ) "

  لتحدید ورقة عمل اضغط على ......... -٥
 (ج) تقاطع الصفوف واألعمدة  أي خلیة في ورقة العمل ( أ ) عنوان ورقة العمل بشریط التجول ( ب)



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ا : في دفتر العمل التالي اكتب اسم ما یشیر إلیھ السھم سخام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئلة الفصل العاشر) أس١نموذج ( 

  خالیا) –عمود/أعمدة  –صف/صفوف  –التعامل مع (ورقة العمل 
  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة و عالمة ضع عالمة (اوال  

  )   (      یمكن إدراج خالیا أعلى الخلیة النشطة في ورقة العمل  )١
  (   )        نستطیع إدراج صفوف أعلي الخلیة النشطة في ورقة العمل. )٢
  (   )        )  ٢٥٦عند إدراج صفوف فإن حجم ورقة العمل یزید عن ( )٣
 (   )   خلیة تحرك بأحد أسھم لوحة المفاتیح األربعة حتى تصل للخلیة.لتحدید  )٤
 (   )         علي حرف الصف. Clickلتحدید صف اضغط  )٥
  (   )      "  Shiftمتجاورة نستخدم مفتاح " أعمدة غیرلتحدید  )٦
  (   )    غط على عنوانھا بشریط التجول أسفل الشاشةلتحدید ورقة عمل اض )٧
ھم  )٨ د أس رك بأح ل أو تح ة العم ة بورق ر أي خلی د، اخت اء التحدی   إللغ

 (   )                 لوحة المفاتیح.
  (   )          . تستطیع إدراج صف من القائمة المختصرة )٩
  )  (  ا.إلدراج عدد من الصفوف، حدد نفس العدد من الصفوف التي ترغب في إدراجھا أعالھ )١٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثانیا رتب الخطوات التالیة إلدراج ایام االسبوع في ورقة العمل التي امامك:
  ."C4"في الخلیة   "األحد"(  ) اكتب كلمة 

  (  ) وعندما یتحول شكلھ لعالمة "+" 
  .في التوقف عندھا (  ) اضغط على المفتاح األیسر واسحب حتى  آخر خلیة ترغب
  ."C4"(  ) ضع مؤشر الفأرة على ركن األیمن األیسر السفلي الخلیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

..............
.............. .................................. 

..............

..............
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ثالثا رتب الخطوات التالیة إلدراج التوقیت كما ھو موضح في ورقة العمل السابقة:
  تى آخر وقت ترغب في إدراجھ(  ) من خالل السحب من المربع األیسر أسفل الخلیة ح

  بالتوقیت   fill Series(  ) املء باقي الخالیا 
  ".B5" في بالخلیة "١٧:٠٠(  ) أدخل أول توقیت "

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مدى : –رابعا رتب الخطوات التالیة لتحدید نطاق 

 (  ) تحرك باألسھم حتى نھایة المدى لتوسیع التحدید. 
  ضغط على المفتاح األیسر للفأرة واستمربالضغط (  ) ا 
  (  ) اختر الخلیة األولى في النطاق  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خامسا رتب الخطوات التالیة لتحدید خالیا غیر متجاورة :

  " Ctrl(  ) استمر في الضغط على مفتاح "
  (  ) حدد باقي الخالیا أو النطاقات األخرى.

  "Ctrlضغط على مفتاح "(  ) ال
  (  ) حدد أول خلیة

  
  
  
  
  
  
  

  سادسا امامك دفتر العمل التالي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صل بین كل رقم وما یشیر إلیھ في دفتر العمل:) ١(

 الرقم  یشیر لتحدید الدفتر
  ١ ورقة العمل النشطة

 ٢ العمود الحالي
 ٣ الخلیة النشطة
 ٤ الصف الحالي

  دائرة حول المكان الذي یمكن منھ تحدید ورقة العمل بالكامل.) ارسم ٢(

٢ ١ 

٤ ٣ 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ).A4:H10) باستخدام قلمك ظلل النطاق (٣(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 AA52سابعا رتب الصور التالیة الدراج صف خالي اعلي الخلیة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ورقة العمل التالیة: أمامكثامنا 

  

... 

... 
... 

... 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  والذي من ورقة العمل   "H"رتب الصور التالیة لحذف العمود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) أسئلة الفصل العاشر٢نموذج (

  خالیا) –عمود/أعمدة  –صف/صفوف  –ل مع (ورقة العمل التعام
  أوال أكمل الجمل التالیة  بما یناسبھا مما بین القوسین:

  ارتفاع ) –عرض  –العملیات الحسابیة  –ضبط تلقائي  –الخلیة  –(ورقة العمل 
  تنسیق  یمكن إظھار أو إخفاء......... من قائمة .١
 ودنستخدم ......... إلظھار كل محتوي العم .٢
  یمكن تغیر  .........العمود من القائمة المختصرة .٣
 .……… یمكن عمل تنسیق إلطار ومحتوي ونقش   .٤
 تساعد الصیغة علي إجراء ......... بسھولة ویسر. .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثانیا اختر للعمود ( أ ) ما یناسبھ من العمود ( ب ):
  ( ب )  ( أ )

ة تنسیق   - أ  عملیات المختلفة للتنسیق لتنفیذ ال .١ یتم استخدام القائمة المختصرة أو من خالل قائم
"Format  ."  

ل  .٢ ة عم ي (ورق یق عل ة للتنس ات المختلف ذ العملی لتنفی
    خالیا) –عمود  –صف  –

  األرقام، المحاذاة، الخط، الحدود، النقش وحمایة الخالیا  - ب

  یساعد على حساب نتائج البیانات المخزنة بورقة العمل  - ت  سیق تن تنسیق الخالیا لھ عدید من االختیارات مثل .٣
  حذف الخالیا الفارغة  - ث  استخدام الصیغة في برنامج الجداول الحسابیة  .٤
  البد من تحدید العنصر المراد تنسیقھ أوال   - ج  عند كتابة الصیغة  .٥

  تبدأ بعالمة "=" تتبعھا أرقام ومعامالت  - ح
  عامالتتبدأ بعالمة بأي حرف تتبعھا أرقام وم  - خ

  

.

... 

... 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :رتب الخطوات التالیة الدراج نطاق الخالیا المحددة بالشكلثالثا: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة و عالمة ضع عالمة (رابعا: 
  (  )        یمكن إدراج خالیا أعلي أو یسار الخلیة النشطة علي ورقة العمل. .١
  (  )           في دفتر الجداول الحسابیة  یسھل أدراج ورقة عمل جدیدة .٢
 (  )            یستخدم الشریط القیاسي في تغیر اسم ورقة العمل .٣
  (  )  ل.عمدة أو الصفوف في ورقة العمعند حذف عمود أو صف من ورقة العمل یقل عدد األ .٤
 (  )      الحسابیة. یمكن إدخال بیانات عددیة أو حرفیة أو صیغ في خالیا الجداول  .٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي:خامسا 

   ) لحفظ التعدیالت بدفتر العمل نستخدم أمر:١(
  .Open(ب)         . …Save As(أ) 

  . Search(د)         Find(ج) 
 علي : Click) لتنشیط ورقة عمل یتم الضغط ٢(

 (ب) تبویب ورق العمل.        على شریط العنوان.  (أ )
 (د ) ال شيء مما سبق.          (ج) شریط الصیغة.

 ) لتحدید صف یتم الضغط علي:٣(
  .Alt اح "ت(ب) مف          (أ) رقم الصف. 

 (د) الخلیة النشطة.          (ج) حرف الصف.     
  ) یمكن ....... الصیغة التي بالخلیة. ٤(

      (ب) نقل            (أ) نسخ
 (د) كل ما سبق       (ج) حذف الصیغة

  ) الصیغة  یمكن أن تحتوي علي .....٥(
    (ب)عناوین خالیا        (أ) معامالت حسابیة

  (د) كل ما سبق          (ج) دوال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –الصف  –العمود  –التنسیق (ورقة عمل  نموذج أسئلة الفصل الحادي عشر
  الخالیا)

  :"C"أوال: رتب الخطوات التالیة إلخفاء العمود 
   من القائمة المختصرة. "Hide"(  ) اختر أمر إخفاء 

  ."C"(  ) اختر العمود 
  (  ) اضغط علي زر الفأرة االیمن 

  ".Shift cells down(  ) اختر األمر "
  (  ) افتح القائمة المختصرة.

  ).D7:D8(  ) حدد النطاق (
  ".Insert(  ) اختر أمر "

  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

   "D"ثانیا: رتب الخطوات التالیة التغییر عرض العمود 
  :٢٠لكي یساوي       

  
  . "Column"اختر أمر  "Format"(  ) من قائمة 

  . "OK"ثم اضغط على زر  ٢٠(  ) اكتب 
 .."Width"(  ) ثم اختر من القائمة الفرعیة أمر 

  . "D"(  ) حدد العمود 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  ثالثا رتب خطوات التالیة دمج الخالیا:
  
  .من القائمة المختصرة  "Format cells"(  ) اختر أمر  

  ."Merge cells"(  ) اختر مربع االختیار 
  ."Alignment"(  ) اختر تبویب محاذاة 

 (  ) حدد الخالیا.
  
  
  
 
 
  
  

  "C4:I4"الیة لوضع حدود للنطاق رابعا رتب الخطوات الت
  
  
 

  ."Format Cells"(  ) من القائمة المختصرة اختر أمر 
  (  ) ثم حدد لون ونمط ومكان إضافة الحدود

  ."C4:I4"(  ) حدد النطاق 
  .  "Border"(  )اختر تبویب حدود

 
 
  
  

   Fخامسا امامك ورقة العمل التالیة حیث التظھر البیانات بالكامل في العمود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  كما بالشكل التالي: Fرتب الخطوات التالیة لجعل البیانات تظھر بالكامل في العمود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ."AutoFit Selection"" لعمل ضبط تلقائي لعرض العمود  D-click(  ) اضغط "
 .     (  ) یتغیر شكل المؤشر لخط رأسي لھ سھمین یمین ویسار

  دة بنفس الطریقة (  ) یتم توسیع عرض باقي االعم
  ".G" و"F(  ) ضع مؤشر الكتابة على الخط الفاصل بین العمودین "

  
  :"C4:I4"لنطاق سادسا رتب الخطوات التالیة لوضع نقش الخلیة

  ."Format Cells"(  ) من القائمة المختصرة اختر أمر
 ."C4:I4"(  ) حدد النطاق 

  "Color" (  ) اختر اللون الذي تریده خلفیة للخلیة 
  . "Pattern"(  ) اختر تبویب نقش 

  
  
  
  
  
  
  
  

  "B5:B10"في النطاق  سابعا خطوات ترتیب تغییر شكل الوقت
  

ب " ر "Number(  ) من تبوی ي Time" اخت   category" ف
  .ثم اختر شكل الوقت

  .من القائمة المختصرة  "Format cells"(  ) اختر أمر 
  . "B5:B10"(  ) حدد النطاق 

  
  
  



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٥٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  الصیغ والمعادالت  نموذج أسئلة الفصل الثاني عشر

  اوال اكمل بیانات الصورة التالیة: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ":B8بالخلیة " رتب الصور التالیة لحساب متوسط  درجات الطالب في مادة اإلنجلیزيثانیا: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..... عالمة ................  ..................................عالمة 

 شریط ............

... 

... 

... 



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  " في ورقة العمل التالیة E2رتب الخطوات التالیة لحساب مجموع درجات الطالب "أحمد" بالخلیة " ثالثا:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

..

..

..

..



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦١ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  نموذج أسئلة للفصلین الحادي عشر والثاني عشر
  أوال: رتب خطوات حساب صیغة ما حسب أولویات تنفیذ العملیات الحسابیة: 

 یھما أوال. نفذ عملیات الضرب أو القسمة أ        (   ) 
 .نفذ العملیة التي بداخل القوسین        (   ) 
 .نفذ عملیات الجمع أو الطرح أیھما أوال        (   ) 
 .نفذ عملیة رفع االس            (   ) 
 .ابدأ بحل الصیغة من الیسار للیمین        (   )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  مود ( ب ):ثانیا: اختر للعمود ( أ ) ما یناسبھ من الع

  ( ب )  ( أ )
  بشریط أدوات الصیغة. الضغط على عالمة    من احد الطرق إلظھار ناتج   الصیغة في الخلیة  .١
یغة    من طرق إلغاء الصیغة أثناء كتابتھا  .٢ ر الص ب تغیی یغة ال یتطل ة بالص ة أي خلی ر قیم تغیی

  نفسھا
  لصیغة تلقائیاإعادة حساب ا   بعد إدخال الصیغة في الخلیة بورقة العمل یظھر. .٣
  ناتج الصیغة بالخلیة، وتظھر الصیغة في شریط الصیغة.   استخدام عناوین الخالیا في الصیغة یجعل.  .٤
ي  .٥ اب اآلل ي  Calculation Automaticالحس ف

  برنامج الجداول الحسابیة ھو
 .لحساب مجموع درجات الطالب  
 " الضغط على مفتاح اإلدخالEnter.بلوحة المفاتیح "  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (ثالثا: 
  (  )       یؤدى تغییر المعامل الحسابي  لتغییر ناتج الصیغة .١
  (  )  عند كتابة صیغة حسابیة یفضل استخدام عناوین الخالیا في الصیغة  .٢
 (  )ترغب في تنفیذھا أوال بین قوسین.ضع العملیة التي  لتغییر أولویة تنفیذ عملیة حسابیة بالصیغة .٣
 (  )  تستخدم الدوال بالصیغة الحسابیة وذلك إلنجاز العمل بسھولة وسرعة .٤
 (  )  في برنامج الجداول الحسابیة البد أن تبدأ كتابة الصیغة بعالمة "="  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
    الصور وذلك  لتغییر تنسیق الوقترابعا رتب الخطوات التالیة مستعینا ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    من   "Format cells"اختر أمر   -(  )
  .القائمة المختصرة        

   " في Time" اختر "Numberمن تبویب " -(  ) 
        category     

    .اختر شكل الوقت - (  )
  حدد نطاق الخالیا . -(  )



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٢ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  مستعینا بالصور التالیة: "C5"من خالل صیغة حسابیة في الخلیة  3+  25خامسا: رتب خطوات حساب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي: سادسا

  تالیة والتي تحتوي درجات الطلبة في المواد المختلفة أمامك ورقة العمل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :  E2لحساب مجموع درجات الطالب " احمد" نستخدم الصیغة في الخلیة  .١

     SUM(B2 - D2)=(ج)     SUM(B2 + D2)=(ب)      SUM(B2 : D2)= ( أ )
 : C8في الخلیة   لحساب متوسط درجات الطالب في مادة الریاضیات .٢

  =D2:D6 (AVERAGE(ج) C2:C6 (AVERAGE= )(ب) B2:B6 (AVERAGE=  )( أ ) (
           

  
 

.... ....

........

....



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٣ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  :D9للحصول على أعلى درجة في مادة العلوم في الخلیة  .٣
    E2:E6(=MAX(ج) C2:C6(=MAX   )(ب) D2:D6(=MAX    )( أ ) (

        
  : B10في الخلیة  للحصول على اصغر درجة في مادة اللغة اإلنجلیزیة .٤

 B2:E6(=MIN(ب) B2:B6(=MIN      )( أ ) (
        B2:B10(=MIN(ج) (

  لحساب عدد الطلبة الحاضرین في الفصل نستخدم دالة : .٥
      AVERAGE(ج)   COUNTA(ب)       SUM( أ ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  نموذج أسئلة الفصل الثالث عشر

  الرسم البیاني
  :لعبارة الخطأأمام ا(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (أوال: 
 (   )              یعطي تحلیالً مرئیاً للمعلومات.  الرسم البیاني .١
  (   )               . الرسم البیانياإلكسیل یقدم نوع واحد فقط من  .٢
 (   )  على ورقة العمل أو في ورقة عمل مستقلة.  الرسم البیانيیمكن إنشاء  .٣
 عدیل البیانات یتم تعدل الرسم البیاني تلقائیا.(   )الرسم البیاني مرتبط بالبیانات في ورقة العمل فعند ت .٤
    من خالل عدة خطوات.(   ) رسم بیانيمعالج الرسم البیاني في برنامج اإلكسیل یساعدك على إنشاء  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ثانیا في الجدول التالي متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى خالل العام:

وات ال ب الخط اء رت ة إلنش انيتالی م البی الج  الرس تخدام المع ات  "Chart Wizard"باس ات درج ل بیان لتمثی
  الحرارة العظمى في أشھر السنة:

  
  

 (  ) حدد نوع الرسم البیاني ثم اختر الشكل الفرعي.
 .(A2:B14)(  ) حدد المدى 

  (  ) حدد مصدر بیانات للرسم البیاني
   "Chartمر اختر أ "Insert"(  ) من قائمة إدراج 

دة أو  ل جدی ة عم ى ورق اني عل م البی ع الرس دد موق (  ) ح
 كائن بالورقة الحالیة.
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٤ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  
  

  ثالثا: امامك الرسم البیاني التالي لالشھر ودرجات الحرارة  العظمي التي تم تسجیلھا:

  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة بین القوسین:
   ثالثي األبعاد). –األبعاد  ) نوع الرسم البیاني بالشكل السابق (ثنائي١(
 خطي) -) الرسم البیاني المستخدم ھو (أعمدة ٢(
  كائن بورقة العمل). –) موقع الرسم البیاني بالشكل السابق (ورقة عمل مستقلة ٣(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ع  ل مرب ب اسفل ك ر رابعا: الصور التالیة تمثل خطوات النشاء وتعدیل للرسم البیاني اكت ة واحدة تعب حوارى جمل

  عن الھدف الرئیسي منھ:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣-

.......................................

٢-
.......................................

١-
.......................................

٤-
.......................................
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٥ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  نموذج اسئلة الفصل الرابع عشر
  الطباعة في برنامج اإلكسیل

  
فحة   داد الص ة إلع وات التالی ب الخط  Pageأوال  رت

Setup":"  
  
تند "  م المس دد حج ي Scale( ) ح ھ ف راد طباعت " الم

 صورة نسبة مئویة.
  "  Pageاختر تبویب صفحة "( ) 

فحة " اه الص ر اتج " Page Orientation( ) غی
  ".Landscape" أو أفقیة "Portraitعمودیة "

ة  "Page Setup"( ) اختر أمر إعداد الصفحة  من قائم
  ملف. 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  لتي تشیر الیھا االسھم:ثانیا الصورة التالیة تمثل مربع حواري العداد الصفحة اكمل النقط ا

...........................

........................
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٦ (     أ: بالل نصر الشباط
 

 اكتب الي ما یشیر الیھ كل سھم  Print Previewة للمعاینة قبل الطباعة ثالثا امامك نافذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  نموذج اسئلة للفصلین الثالث عشر والرابع عشر

  أوال اختر للعمود (أ) ما یناسبھ من العمود (ب) :
  )( ب   ( أ ) 

  على ورقة العمل أو في ورقة عمل مستقلة.  - أ  الرسم البیاني ھو  .١
  المعاینة قبل الطباعة  - ب  یمكن إنشاء الرسم البیاني  .٢
  على ورقة عمل جدیدة أو كائن بالورقة الحالیة  - ت  الرسم البیاني مرتبط بالبیانات في ورقة العمل  .٣
داول  .٤ ي الج اني ف م البی الج الرس اعد مع یس

  الحسابیة 
اني   - ث ل بی ً تمثی یال ث تعطي تحل ل، بحی ة العم ي ورق ات ف للبیان

ً للمعلومات   مرئیا
د  .٥ ن تحدی اني یمك م البی الج الرس تخدام مع باس

  موقع الرسم البیاني
  فعند تعدیل البیانات یتم تعدیل الرسم البیاني تلقائیا.  - ج

٦. "Print Previewعلى إنشاء رسم بیاني من خالل عدة خطوات  - ح  " تعني  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (ثانیا  
  (  )       یمكن تعدیل الرسم البیاني بعد إنشائھ في الجداول الحسابیة. -١
  (  )       یسھل تغییر "مصدر البیانات" الرسم البیاني الذي تم تمثیلھ -٢
  (  )  ."Object"ن كائن یتكون الرسم البیاني بالجداول الحسابیة من أكثر م -٣
 (  )   من لوحة المفاتیح "Insert"لحذف الرسم البیاني فقط حدده ثم اضغط على مفتاح  -٤

 (  )          یمكن طباعة أكثر من نسخة لورقة العمل . -٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي: ثالثا
  امج الجداول الحسابیة من أنواع الرسم البیاني في برن -١

 (ت) كل ما سبق.  .(D-3)(ب) ثالثي األبعاد   . (D-2)ثنائي األبعاد   ) أ(
  یمكن إنشاء الرسم البیاني داخل -٢

 (ت) كل ما سبق.   (ب) ورقة عمل مستقلة    ورقة العمل الحالیة  ) أ(
 یمكن إنشاء الرسم بیاني  في الجداول الحسابیة من  -٣

 (ت) كل ما سبق        ج الرسم البیاني معال(ب)    معالج الصیغة الحسابیة  ) أ(
  یمكن تحدید : من معالج الرسم البیاني -٤

  (ب) مصدر بیانات الرسم البیاني  (ت)   كل ما سبق   نوع الرسم البیاني  ) أ(
  قبل الطباعة :  من خطوات إعداد الصفحة -٥

  (ب) تحدید حجم المستند   (ت)    كل ما سبق     تغییر اتجاه الصفحة   ) ب(

....................

....................

....................

....................

....................



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٧ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  رابعا رتب الخطوات التالیة وذلك لطباعة احد أوراق العمل:

     " المراد طباعتھ.Scale(   ) تغییر اتجاه الصفحة  وتحدید حجم المستند "
           Print Preview(   ) اختیار معاینة قبل الطباعة 

               (   ) إعطاء أمر الطباعة 
           "  Page Setup(   ) اختیار أمر إعداد الصفحة "

    (   ) تحدیدعدد النسخ المطلوب طباعتھا 
           (   ) اختیار أمر الطباعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  خامسا: رتب الشاشات التالیة إلنشاء رسم بیاني بورقة العمل:

  
  

....
...

....
...

....
...

....
...



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٨ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  امتحان الفصل الدراسي الثانينموذج 
  :ین القوسینأكمل الجمل التالیة  بما یناسبھا مما ب :أوال

 عمود)–رأس وتذییل - بیاني للبیانات -الصیغة  –أوراق عمل  –(عرض 
 یتكون دفتر الجداول الحسابیة من عدة ........ .١
  یمكن تغیر  ......... العمود من القائمة المختصرة .٢
 یؤدى تغییر المعامل الحسابي  لتغییر ناتج ........ .٣
 لعملالرسم البیاني ھو تمثیل ........ في ورقة ا .٤
  بوضع رقم لكل صفحة عند طباعتھا......... یسمح لك  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اختر للعمود األول ( أ ) ما یناسبھ من العمود الثاني ( ب ): اثانی

  ( ب )  ( أ )
  یساعد على حساب نتائج البیانات المخزنة بورقة العمل   یمكن أن تحتوي الخلیة .١
ام .٢ ي برن یغة ف تخدام الص داول اس ج الج

  الحسابیة
  صیغةعلى نصوص أو أرقام أو  

  على ورقة عمل جدیدة أو كائن بالورقة الحالیة   استخدام عناوین الخالیا في الصیغة یجعل .٣
د  .٤ ن تحدی اني یمك م البی الج الرس تخدام مع باس

  موقع الرسم البیاني
 إعادة حساب الصیغة تلقائیا  

  رأس وتذییل للصفحة اختیار   قبل الطباعة تستطیع معاینة البیانات  .٥
 ي ع ف وف یطب ا س ل م ة العم ر بورق  Print یظھ

Preview  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أمام العبارة الخطأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ضع عالمة (  ا:ثالث
 (   )                تستخدم الحروف األبجدیة في  عناوین الصفوف .١
 (   )               غیر اسم ورقة العملیستخدم الشریط القیاسي في ت .٢
 (   )    لتغییر أولویة تنفیذ عملیة حسابیة بالصیغة ضع العملیة التي ترغب في تنفیذھا أوال بین قوسین .٣
 (   )             یسھل تغییر "مصدر البیانات" الرسم البیاني الذي تم تمثیلھ .٤
 (   )  Countلحساب إجمالي درجات المواد ألحد طالب نستخدم دالة  .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي:   ا:رابع

  :لتحدید الصف الحالي یتم الضغط على -١
 (ج ) حرف الصف      ( ب) حرف العمود.    ( أ ) رقم الصف الحالي

 یتم الضغط علي: العمودلتحدید  - ٢
        .العمودحرف .     (ج) Alt (ب) مفتاح "    . العمود(أ) رقم 

  لحساب عدد الطلبة الحاضرین في الفصل نستخدم دالة : -٣
      AVERAGE(ج)      COUNTA(ب)     SUM( أ ) 

  من خطوات إعداد الصفحة قبل الطباعة :  -٤
  (ب) تحدید حجم المستند   (ت)    كل ما سبق   تغییر اتجاه الصفحة   ) ت(

  یتم الضغط علي رمز لطباعة ورقة العمل الحالیة ، من الشریط االدوات -٥
 Page Setup (ج)     Print Preview (ب)       Print( أ )  

  
  
  

  ورقة العمل التالیة تحتوي على درجات الطالب في بعض المواد... خامسا 
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  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٦٩ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :"E2" بالخلیة" أحمد" لحساب مجموع درجات الطالب التالیة ترتب الخطوا
  

 
 

....

....

....



 ذكرات الخوارزمي في الكمبیوترسلسة م
 

  ٠١٠٦٥٧٦٠٤٨٣  ) ٧٠ (     أ: بالل نصر الشباط
 

  االختصارات للرموز التي یمكن استخدامها في أي برنامج من خالل لوحة المفاتیحأشهر 
 

  المفاتیح  معنى الرمز  الرمز
 مفتاح الحرف   ك + Shift نقطتان فوق بعض  :
 مفتاح  الحرف    ط فاصلة  '
 مفتاح  الحرف   ط + Shift فاصلتان  "

ى لوحة المفاتیحالموجود أعل    ٩مفتاح الرقم     + Shift بدایة قوس  )  

الموجود أعلى لوحة المفاتیح    ٠مفتاح الرقم     + Shift نهایة قوس (  

 مفتاح الحرف    ز نقطة .

& And    و Shift +     الموجود أعلى لوحة المفاتیح   ٧مفتاح الرقم  

الموجود أعلى لوحة المفاتیح   ٦مفتاح الرقم     + Shift رفع لالس  او االس  ^  

ويیسا  =  مفتاح الرمز   =   أعلى لوحة المفاتیح 

 من خالل مفتاح الرمز  + الجمع  +
Shift +  =   أو    مفتاح الرمز 

 *من خالل مفتاح الرمز   الضرب *
Shift + 8    مفتاح الرقم 

 -من خالل مفتاح الرمز   الطرح -

  /من خالل مفتاح  الرمز    القسمة /
  \اح  الرمز   من خالل مفت القسمة الصحیحة \

 مفتاح الحرف   Shift + 5 النسبة المئویة  %
@ AT Shift + 2   مفتاح الحرف 

  سلسلة مذكرات الخوارزمي اهداء من أستاذ بالل نصر الشباط
  مدرس الحاسب اآللي 

  البحیرة –دمنهور 
  ٠١٦٥٧٦٠٤٨٣تلیفون 




